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คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การรบัชําระภาษีปาย 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักบรหิารการคลงัทองถิ่น 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : 
1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 

 
6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรบัชําระภาษีปาย 26/05/2558 16:15  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ  ติดตอดวยตนเอง ณ งานผลประโยชน  กองคลงั (ชั้น 1) สํานักงานเทศบาลเมอืงพิชัย  

อําเภอเมืองลําปาง จงัหวัดลําปาง   โทรศัพท 054-382774-5   โทรสาร 054-335538  
หรือทางธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียน  
โดยสั่งจายในนาม”เทศบาลเมืองพิชัย”  
หรือชําระผานธนาคารดวยระบบ Bill Payment บัญชีกระแสรายวันเลขที่  536-602-146-6 ผานสาขาของ
ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ กรณีชําระผานธนาคาร ขอความกรุณาโทรศัพทแจงมายงังานผลประโยชน  กองคลัง 
โทรศัพท 054-382774-5 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดงชื่อ
ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรอืประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกจิการอื่นเพือ่หารายไดโดย
มีหลกัเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. เทศบาลเมืองพิชัย ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
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4. เทศบาลเมืองพิชัยตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
5. เทศบาลเมืองพิชัยรบัชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทนัทีหรอืชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม 
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วันนับแตไดรับ
แจงการประเมินเพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นช้ีขาดและแจงใหผูเสยีภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่เติมไดในขณะนั้น 
ผูรบัคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาให 
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรบัคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว 
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง 
พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของปายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพื่อใหพนกังานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

1. ระยะเวลา : 1 
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป) 
2. หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ 
งานผลประโยชน/
กองคลงั/ 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) และแจงการ
ประเมินภาษี 
 

30 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีปาย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2. หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ 
งานผลประโยชน/
กองคลงั/ 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 
3) 

การพิจารณา 
 

เจาของปายชําระภาษ ี
 

15 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วันนับ
แตไดรับแจงการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะตองชําระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด 
2. หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ 
งานผลประโยชน/
กองคลงั/ 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 46 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
     ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา 
 

- 1 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

3) 

แผนผังแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงปาย
รายละเอียด
เกี่ยวกับปายวัน
เดือนปที่ติดต้ัง
หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกจิการ
เชนสําเนาใบ
ทะเบียนการคา
สําเนาทะเบียน
พาณิชยสําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาย (ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรบัยื่นเพิม่เติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 999 หมู 14 ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จงัหวัดลําปาง 

52000    
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : 054-382774-5    
หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต : www.pichaicity.go.th 
หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอทุธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

 - 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 

 
 
 
 

 

วันที่พิมพ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นางจุฑามาศ  เรอืนสอน 
อนุมัติโดย นายบุญสง  สมพงษ 
เผยแพรโดย นายวรกมล  ตันบุตร 


