
คูมือสำหรับประชาชน : การชำระภาษีปาย 
หนวยงานที ่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข (ถาม)ี ในการยืน่คำขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีหนาที ่ใน 
การรับชำระภาษีปายแสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือ
กิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตำบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ
วิธีการเสียภาษี 
 2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
 3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย 
(ภ.ป. 3) 
 5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชำระภาษี (เจาของปายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลา) 
 6. กรณีที่เจาของปายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตอง
ชำระภาษีและเงินเพ่ิม 
 7. กรณีที่ผูประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 
30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียหายทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) 
ภายในระยะเวลา 60 วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
 8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข
เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
รวมกันพรอมกำหนดระยะเวลาใหผู ยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผูรับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื ่นคำขอ 
จะดำเนินการแกไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 10. ระยะเวลาการใหบริการตาคูมือเริ ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผู รับคำขอไดตรวจสอบคำขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

 11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลว
เสร็จตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 

 

 

 

 



ชองทางการใหบรกิาร 

สถานที่ใหบริการ 

องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง 

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

โทรศัพท 056-347-119   

website: https://www.bankaenglocal.go.th 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หนวยงาน:-) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง

ว ันศุกร  (ยกเว นว ันหยุดที ่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม : 46 วนั 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพื ่อใหพนักงานเจาหนาที ่ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 
(หนวยงาน:-) 

1 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) และแจงการ
ประเมินภาษี 
(หนวยงาน:-) 

30 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

3) การพิจารณา 
เจาของปายชำระภาษี 
(หนวยงาน:-) 

15 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

 

 

 

 

 

https://www.bankaenglocal.go.th/


รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกใหโดยหนวยงาน

ของรัฐพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือปายรายละเอียดเกี่ยวกับปาย
วันเดือนปที่ติดตั้งหรือแสดง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) หลักฐานการประกอบกิจการเชน สำเนาใบทะเบียนการคน
สำเนาทะเบียนพาณิชยสำเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี)  
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

7) หนังสือมอบอำนาจ (กรณมีอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

 



คาธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

ชองทางการรองเรยีน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 

1) องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

โทรศัพท 056-347-119   

website: https://www.bankaenglocal.go.th 

(หมายเหตุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ : (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)) 

แบบฟอรม ตวัอยางคูมอืการกรอก 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 

1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1)  

2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4)  

(หมายเหตุ -) 
 

https://www.bankaenglocal.go.th/
http://www.1111.go.th/

