คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีทดี่ ินและสิ่ งปลูกสร้ ำง
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
ชื่ อกระบวนงำน:การรับชาระภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:กองคลัง เทศบาลตาบลหมูสี
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง รับชาระ
กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง พ.ศ.2562
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: เทศบาลตาบลหมูสี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับชาระภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1.
2.
3.
4.
5.

เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น.
(มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ชาระภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์วธิ ี การและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบล) นาข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลูกสร้าง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากสานักงานที่ดินหรื อสานักงานที่ดินสาขา และข้อมูลที่ผเู ้ สี ยภาษีแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างในปี นั้นๆ มาใช้เป็ นฐานข้อมูลสาหรับการจัดเก็บภาษี

2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบล) ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าฐานข้อมูลตามข้อ 1
มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอในการจัดเก็บภาษีหรื อไม่
3. หากข้อมูลมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเพียงพอให้เตรี ยมดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่อยูภ่ ายในเขต
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบล) เพิม่ เติมต่อไป
4. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมีคาสั่งแต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี พร้อมทั้งออกบัตร
ประจาพนักงานสารวจ
5. พนักงานสารวจออกสารวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
6. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบล) จัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้าง และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) โดยปิ ดประกาศไว้ที่ ณ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และจัดส่ งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของผู ้
เสี ยภาษีแต่ละรายทราบโดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผูเ้ สี ยภาษีทราบว่า
มีสิทธิ ยนื่ คาร้องต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องกาหนดระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) เตรี ยมฐานข้อมูลที่ดิน นาข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บ
30 วัน
เทศบาลตาบล (1. ระยะเวลา : 30
และสิ่ งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
หมูสี
วัน (ภายในเดือน
รวมถึงข้อมูลที่ได้รับแจ้ง
ตุลาคมของทุกปี )
จากสานักงานที่ดินหรื อ
2. หน่วยงาน
สานักงานที่ดินสาขา และ
ผูร้ ับผิดชอบคือ
ข้อมูลที่ผเู ้ สี ยภาษีแจ้ง
เทศบาลตาบล
เปลี่ยนแปลงการใช้
หมูสี
ประโยชน์ในที่ดินหรื อสิ่ ง
ปลูกสร้างในปี นั้นๆ มาใช้
เป็ นฐานข้อมูลสาหรับการ
จัดเก็บภาษี

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

แต่งตั้งพนักงานสารวจ
พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี

3)

- สารวจ และจัดทาบัญชี - พนักงานสารวจออก
รายการที่ดินและสิ่ ง
สารวจข้อมูลรายการที่ดิน
ปลูกสร้าง
และสิ่ งปลูกสร้าง
- จัดทาบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง และบัญชี
รายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3
และ ภ.ด.ส.4) โดยปิ ด
ประกาศไว้ที่ ณ ที่ทาการ
ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนตรวจสอบเป็ น
- ประกาศและจัดส่ ง
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
บัญชีรายการที่ดินและ - และจัดส่ งข้อมูลรายการ
สิ่ งปลูกสร้างให้
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของผู ้
ประชาชนตรวจสอบ
เสี ยภาษีแต่ละรายทราบ
- ประชาชนตรวจสอบ โดยตรง เพื่อตรวจสอบ
รายการที่ดินและสิ่ ง
ความถูกต้องของข้อมูล หาก
ปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข เห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู ้
เสี ยภาษีทราบว่ามีสิทธิ ยนื่
คาร้องต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องกาหนด

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมีคาสั่ง
แต่งตั้งพนักงานสารวจ
พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 วัน

60 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
หมูสี

เทศบาลตาบล
หมูสี

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 1 วัน
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบล
หมูสี
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 60 วัน
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบล
หมูสี

ที่

ประเภทขั้นตอน

4)

จัดทาบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
และบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์หอ้ งชุด
(ภ.ด.ส.2)

5)
การแจ้งประเมินภาษี

6)
การชาระภาษี

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ
ปิ ดประกาศก่อนวันที่ 1
กุมภาพันธ์ ณ ที่ทาการของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นหรื อสถานที่อื่น
ตามที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น
เห็นสมควร

30 วัน

- กรณี ผเู ้ สี ยภาษีรายใดได้รับ
การยกเว้นมูลค่าฐานภาษี
และไม่มีค่าภาษ๊ที่ตอ้ งเสี ย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ไม่ตอ้ งส่ งหนังสื อแจ้ง
ประเมินภาษีให้แก่ผเู ้ สี ยภาษี
รายนั้น

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
หมูสี

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบล
หมูสี

30 วัน

เทศบาลตาบล
หมูสี

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบล
หมูสี

30 วัน

เทศบาลตาบล
หมูสี

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบล
หมูสี

ผูเ้ สี ยภาษีมีหน้าที่ชาระภาษี
ภายในเดือนเมษายน
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 181 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
1
1
ชุด
ประชาชนหรื อ
บัตรที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐพร้อม
สาเนา
2) ทะเบียนบ้าน
1
1
ชุด
พร้อมสาเนา
3) หลักฐานแสดง
1
1
ชุด
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน
เช่น โฉนดที่ดิน,
น.ส.3
5) หนังสื อรับรอง
1
1
ชุด
นิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) พร้อม
สาเนา
7) หนังสื อมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่ มขี ้ อมูลค่ าธรรมเนียม

หมำยเหตุ
-

-

-

-

หมำยเหตุ

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครราชสี มา
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

-

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีป้ำย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
13. ชื่ อกระบวนงำน: การรับชาระภาษีป้าย
14. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
15. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
16. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
17. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
18. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
19. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
20. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
21. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
22. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับชาระภาษีป้าย
23. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044-300 836 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ 24. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้าย
แสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรื อประกอบกิจการอื่น หรื อโฆษณาการค้าหรื อกิจการอื่น
เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่ วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอนและวิธีการเสี ยภาษี

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ ายชาระภาษีทนั ที หรื อชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณี ที่เจ้าของป้ ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณี ที่ผรู ้ ับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่
ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นชี้ ขาดและแจ้งให้ผเู ้ สี ยภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิม่ เติมได้ในขณะนั้น
ผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู ้
ยืน่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนิ นการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูร้ ับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรื อ
ยืน่ เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10
แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
25. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้าของป้ายยืน่ แบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

1 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
งานพัฒนารายได้
กองคลัง
ทต.หมูสี

หมำยเหตุ

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

2)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้าย ตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

30 วัน

3)

การพิจารณา

เจ้าของป้ายชาระภาษี

15 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
งานพัฒนารายได้
กองคลัง
ทต.หมูสี

หมำยเหตุ

งานพัฒนารายได้
กองคลัง
ทต.หมูสี

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 46 วัน
26. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
27. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรื อบัตรที่
ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐพร้อมสาเนา
2) ทะเบียนบ้านพร้อม
1
สาเนา
3) แผนผังแสดงสถาน
1
ที่ต้ งั หรื อแสดงป้ าย
รายละเอียดเกี่ยวกับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ชุด

-

ที่

4)

5)

6)
7)

รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่ วยงำนภำครัฐ
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ป้าย วัน เดือน ปี
ที่ติดตั้งหรื อแสดง
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ เช่น
สาเนาใบทะเบียน
การค้า สาเนาทะเบียน
พาณิ ชย์
สาเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หนังสื อรับรองนิติ
บุคคล (กรณี นิติ
บุคคล) พร้อมสาเนา
สาเนาใบเสร็ จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ามี)
หนังสื อมอบอานาจ
(กรณี มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

28. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
29. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044 – 300 836
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ

2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

30. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสี ยภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืน่ อุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
31. หมำยเหตุ
-

