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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั บชําระภาษีป้าย
หน่วยงาน
: องค์การบริ หารส่วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
: การรับชําระภาษี ป้าย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ประเภทของงานบริการ:
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5.
:
1) พ.ร.บ.ภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ:
7.
:
8.
/ ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
0
0
0
10.
สําเนาคูม่ ือประชาชน 15/07/2015 10:08 องค์การบริ หารส่วนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1)
องค์ การบริ หารส่วนตําบลทะเมนชัยอํ าเภอลําปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ /ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (
)
08:30 - 16:30 น. (
)
หมายเหตุ 12.
ตามพระราชบัญญัตภิ าษี ป้ายพ.ศ. 2510
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

(เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่วนตําบล)
(ภ.ป. 1)
(ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม

(เจ้ าของป้าย)

การประเมินภาษี ป้าย (ภ.ป. 3)
(เจ้ าของป้ายชําระภาษี ทนั ทีหรื อชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
(เกิน 15 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน)
30 วันนับแต่
(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60
.ศ. 2510
/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู

/
นการแก้ ไข/
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9.
ร้ อยแล้ ว
10.
11.
7
แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13.
ส่ วนงาน /
ระยะเวลา
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
องค์การบริ หาร
รายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
ส่วนตําบลทะ
เมนชัยอําเภอลํา
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ปลายมาศ
1)
ถูกต้ องของเอกสาร
จังหวัดบุรีรัมย์
หลักฐาน

ร็ จตามมาตรา 10

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี )
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลทะเมน
ชัย)
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การบริการ
การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้ บริการ
30 วัน

ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษี ป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้ งการ
ประเมินภาษี
2)

การพิจารณา

เจ้ าของป้ายชําระภาษี

15 วัน

ส่ วนงาน /
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลทะ
เมนชัยอําเภอลํา
ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ

รายการภาษี ป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลทะเมน
ชัย)
องค์การบริ หาร (1. ระยะเวลา :
ส่วนตําบลทะ
ภายใน 15 วันนับ
เมนชัยอําเภอลํา แต่ได้ รับแจ้ งการ
ปลายมาศ
ประเมิน (กรณี
จังหวัดบุรีรัมย์
ชําระเกิน 15 วัน
จะต้ องชําระเงิน

3)
กฎหมายกําหนด)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลทะเมน
ชัย)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
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14.

แล้ ว

15.
15.1)
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
1)
2)

3)

4)

5)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้ า
สําเนาทะเบียน
พาณิชย์สําเนา
ทะเบียน

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

หนังสือรับรองนิติ บุคคล (ถ้ ามี)
กรณีเป็ นนิติ
บุคคล
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-
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15.2)
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังแสดง

1)

2)

-

1

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-

แสดงป้าย
รายละเอียด

หรื อแสดง
สําเนา
ใบเสร็ จรับเงิน
ภาษี ป้าย (ถ้ ามี)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลทะเมนชัยเบอร์ โทรศัพท์ 0 4466 6745-6 หรื อ e-maill tamenchai@hotmail.com
หมายเหตุ(
15 ตําบลทะเมนชัยอํ าเภอลําปลายมาศจังหวัด
บุรีรัมย์เบอร์ โทรศัพท์ 0 4466 6745-6 หรื อ e-maill - tamenchai@hotmail.com)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ(
1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1.
(ภ.ป. 1) 2.
-

(ภ.ป. 4)
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19. หมายเหตุ
16/07/2558
สถานะ
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลทะเมน
ชัยอําเภอลําปลายมาศจังหวัด
บุรีรัมย์สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย นายทองอยู่ อินทรกําแหง
เผยแพร่ โดย -

