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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปาย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การชําระภาษีปาย กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาทีจ่ัดเก็บภาษีปาย  ปาย

ความหมายวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณา

การคาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได 
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ภาษีปาย  ปายที่ตองเสียภาษี ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการ

อื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวที่วัสดุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ปายเขียน แกะสลัก จารึก 

หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใด ๆ 

ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ไดแก ผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองปายที่แสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบ

การคาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุ 

ใด ๆ ดวยตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น  

ประเภทของปาย  ปายประเภท 1 หมายถึง ปายที่มีอักษรไทยลวน  ปายประเภท 2 หมายถึง ปายที่มีอักษรไทยปนอักษร

ตางประเทศหรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น ปายประเภท 3 แยกเปน 2 กรณี คือ 3(ก) หมายถึง ปายที่ไมมีอักษรไทย 

ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายอ่ืนใดหรือไม 3(ข) หมายถึง ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวนหรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษร

ตางประเทศ 

 

โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

1. เทศบาลเมืองบุรีรัมยประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

4. เทศบาลเมืองบุรีรัมยตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 

5. เทศบาลเมืองบุรีรัมยรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน นับแต

ไดรับแจง การประเมิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 

วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแบบแสดงรายการ

เกี่ยวกับปาย 
 

2 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

(ภายในเดือน

มีนาคมของทุกป) 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 2 นาที เทศบาลเมือง - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และตรวจคนการยื่นแบบ 

แสดงเสียภาษ ีและแจงการ

ประเมิน ภ.ป.3 

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

3) 

การพิจารณา 
 

ชําระภาษี และรับ

ใบเสร็จรับเงิน ชําระภาษี

ภายในกําหนด 
 

2 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   10 นาที 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรที่ออกใหโดย

หนวยงานของรัฐ

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีปาย (ถามี)  

- 0 1 ชุด - 

 
 

 



 
 

คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  เทศบาลเมืองบุรีรัมย หนา 89 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

1)  

ปายประเภท 1  

 คาภาษี(อัตรา 3 บาท/500 ตารางเซนติเมตร)   0 บาท 

หมายเหตุ  

2) ปายประเภท 2 

 คาภาษี (อัตรา 20 บาท/500 ตารางเซนติเมตร)  0 บาท 

หมายเหตุ  

3) 3(ก)  และ 3(ข) 

 คาภาษี (อัตรา 40 บาท/500 ตารางเซนติเมตร)  0 บาท 

หมายเหตุ  

4) ปายประเภท 1  2  3  เมื่อคํานวณคาภาษีปายแลวต่ํากวา 200 บาท  ใหเสียภาษีปายละ 200  บาท 

 คาภาษี 200 บาท 

หมายเหตุ -   

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย หมายเลขโทรศัพท 044612643 ตอ 205 

หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) หนังสือแจงการประเมิน ภ.ป.3 

- 
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