
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีในการรับชําระ
ภาษีปาย แสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมาย ท่ีใชเพ่ือการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอ่ืน หรือโฆษณาการคา
หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
  1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอน
และวิธีการเสียภาษี 
  2. แจงใหเจาของปายทราบ เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
  3. เจาของปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
  4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปาย และแจงการประเมิน              
ภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
  5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา) 
  6. กรณีท่ีเจาของปาย ชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) 
ตองชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
  7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมิน สามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินได
ภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาด และแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ 
(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
  8. กรณีคําขอ หรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และ                   
ไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคํา ขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/
หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการ
แกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอ
จะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวน ตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
  10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือ เริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอ           
และรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวา มีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
  11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณา
แลวเสร็จ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 



 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  46 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
ของเอกสารหลักฐาน 

1 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการปาย            
ตามแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป.1) และ                   
แจงการประเมินภาษี 

30 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

3) การพิจารณา 
เจาของปายชําระภาษี 

15 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  1 ชุด 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  1 ชุด 

กรมการปกครอง 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานท่ีตั้งหรือแสดงปายรายละเอียดเกี่ยวกับปาย          
วันเดือนปท่ีติดตั้ง หรือแสดง 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 

- 

   



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
หลักฐานการประกอบกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคา           
สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
 ฉบับจริง 0 ชุด 
 สําเนา  1 ชุด 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  1 ชุด 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีปาย (ถามี)  
 ฉบับจริง 0 ชุด 
 สําเนา  1 ชุด 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1)  
2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

 


