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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรรรับชสสำระภสำษษีปป้สำย
หนคู่วยงสำนทษีที่รรับผริดชอบ กองคลรัง  อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนทษีที่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. งานพจัฒนาและจจัดเกก็บรายไดน้ กองคลจัง

   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516 

เปปิดใหห้บรริการ ววันจวันทรร ถถึง ววันศศุกรร 
(ยกเวห้นววันหยศุดททที่ทางราชการกกาหนด) 
ตวัตั้งแตต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มทพวักเททที่ยง) 

หลรักเกณฑค์ วริธษีกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมษี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
     ตามพระราชบจัญญจัตริภาษสีปป้าย พ.ศ.2510 กตาหนดใหน้องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริถิ่นมสีหนน้าทสีถิ่ในการรจับชตาระภาษสีปป้ายแสดงชชถิ่อ
ยสีถิ่หน้อหรชอเครชถิ่องหมายทสีถิ่ใชน้เพชถิ่อการประกอบการคน้าหรชอประกอบกริจการอชถิ่นหรชอโฆษณาการคน้าหรชอกริจการอชถิ่นเพชถิ่อหารายไดน้โดย
มสีหลจักเกณฑค์วริธสีการและเงชถิ่อนไขดจังนสีน
1. องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริถิ่น (เทศบาลหรชอองคค์การบรริหารสส่วนตตาบล) ประชาสจัมพจันธค์ขจันนตอนและวริธสีการเสสียภาษสี
2. แจน้งใหน้เจน้าของปป้ายทราบเพชถิ่อยชถิ่นแบบแสดงรายการภาษสีปป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจน้าของปป้ายยชถิ่นแบบแสดงรายการภาษสีปป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดชอนมสีนาคม
4. องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษสีปป้ายและแจน้งการประเมรินภาษสีปป้าย (ภ.ป. 3)
5. องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริถิ่นรจับชตาระภาษสี (เจน้าของปป้ายชตาระภาษสีทจันทสีหรชอชตาระภาษสีภายในกตาหนดเวลา)
6. กรณสีทสีถิ่เจน้าของปป้ายชตาระภาษสีเกรินเวลาทสีถิ่กตาหนด (เกริน 15 วจันนจับแตส่ไดน้รจับแจน้งการประเมริน) ตน้องชตาระภาษสีและเงรินเพริถิ่ม
7. กรณสีทสีถิ่ผผน้รจับประเมริน (เจน้าของปป้าย) ไมส่พอใจการประเมรินสามารถออุทธรณค์ตส่อผผน้บรริหารทน้องถริถิ่นไดน้ภายใน 30 วจันนจับแตส่ไดน้รจับ
แจน้งการประเมรินเพชถิ่อใหน้ผผน้บรริหารทน้องถริถิ่นชสีนขาดและแจน้งใหน้ผผน้เสสียภาษสีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วจันนจับแตส่
วจันทสีถิ่ไดน้รจับออุทธรณค์ตามพระราชบจัญญจัตริภาษสีปป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณสีคตาขอหรชอรายการเอกสารประกอบการพริจารณาไมส่ถผกตน้องหรชอไมส่ครบถน้วนและไมส่อาจแกน้ไขเพริถิ่มเตริมไดน้ในขณะนจันน
ผผน้รจับคตาขอและผผน้ยชถิ่นคตาขอจะตน้องลงนามบจันททึกสองฝป่ายและรายการเอกสาร/หลจักฐานรส่วมกจันพรน้อมกตาหนดระยะเวลาใหน้ผผน้ยชถิ่น
คตาขอดตาเนรินการแกน้ไข/เพริถิ่มเตริมหากผผน้ยชถิ่นคตาขอไมส่ดตาเนรินการแกน้ไข/เพริถิ่มเตริมภายในระยะเวลาทสีถิ่กตาหนดผผน้รจับคตาขอจะดตาเนริน
การคชนคตาขอและเอกสารประกอบการพริจารณา
9. พนจักงานเจน้าหนน้าทสีถิ่จะยจังไมส่พริจารณาคตาขอและยจังไมส่นจับระยะเวลาดตาเนรินงานจนกวส่าผผน้ยชถิ่นคตาขอจะดตาเนรินการแกน้ไขคตาขอ
หรชอยชถิ่นเอกสารเพริถิ่มเตริมครบถน้วนตามบจันททึกสองฝป่ายนจันนเรสียบรน้อยแลน้ว
10. ระยะเวลาการใหน้บรริการตามคผส่มชอเรริถิ่มนจับหลจังจากเจน้าหนน้าทสีถิ่ผผน้รจับคตาขอไดน้ตรวจสอบคตาขอและรายการเอกสารหลจักฐาน
แลน้วเหก็นวส่ามสีความครบถน้วนตามทสีถิ่ระบอุไวน้ในคผส่มชอประชาชน

หลรักเกณฑค์ วริธษีกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมษี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต (ตคู่อ)
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11. หนส่วยงานจะมสีการแจน้งผลการพริจารณาใหน้ผผน้ยชถิ่นคตาขอทราบภายใน 7 วจันนจับแตส่วจันทสีถิ่พริจารณาแลน้วเสรก็จตามมาตรา 10 
แหส่งพระราชบจัญญจัตริการอตานวยความสะดวกในการพริจารณาอนอุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558    

ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทษีที่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : เจน้าของปป้ายยชถิ่นแบบแสดงรายการภาษสีปป้าย (ภ.ป. 1) เพชถิ่อใหน้
   พนจักงานเจน้าหนน้าทสีถิ่ตรวจสอบความครบถน้วนถผกตน้องของเอกสารหลจักฐาน
   หมายเหตต:  ระยะเวลา : 1 ววัน (ภายในเดดือนมทนาคมของทศุกปป)
2. การพริจารณา : พนจักงานเจน้าหนน้าทสีถิ่พริจารณาตรวจสอบรายการปป้ายตามแบบแสดง
   รายการภาษสีปป้าย (ภ.ป.1) และแจน้งการประเมรินภาษสี
   หมายเหตต: ระยะเวลา : ภายใน 7 ววันนวับจากววันททที่ยดืที่นแสดงรายการภาษทปป้าย (ภ.ป.1) 
(ตามพระราชบวัญญวัตริวริธทปฏริบวัตริราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)
3. การพริจารณา : เจน้าของปป้ายชตาระภาษสี
   หมายเหตต: ระยะเวลา : ภายใน 15 ววันนวับแตต่ไดห้รวับแจห้งการประเมริน (กรณทชการะเกริน 
15 ววันจะตห้องชการะเงรินเพริที่มตามอวัตราททที่กฎหมายกกาหนด)

กองคลจัง  อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  46  วจัน  

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทษีที่ตห้องใชห้
1. บจัตรประจตาตจัวประชาชนหรชอบจัตรทสีถิ่ออกใหน้โดยหนส่วยงานของรจัฐพรน้อมสตาเนา  ฉบจับจรริง 1 ชอุด  สตาเนา 1 ชอุด
2. ทะเบสียนบน้านพรน้อมสตาเนา  ฉบจับจรริง 1 ชอุด  สตาเนา 1 ชอุด
3. แผนผจังแสดงสถานทสีถิ่ตจันงหรชอแสดงปป้ายรายละเอสียดเกสีถิ่ยวกจับปป้ายวจันเดชอนปปีทสีถิ่ตริดตจันงหรชอแสดง  ฉบจับจรริง 1 ชอุด
4. หลจักฐานการประกอบกริจการเชส่นสตาเนาใบทะเบสียนการคน้าสตาเนาทะเบสียนพาณริชยค์สตาเนาทะเบสียนภาษสีมผลคส่าเพริถิ่ม  
   สตาเนา 1 ชอุด
5. หนจังสชอรจับรองนริตริบอุคคล (กรณสีนริตริบอุคคล) พรน้อมสตาเนา  ฉบจับจรริง 1 ชอุด  สตาเนา 1 ชอุด
6. สตาเนาใบเสรก็จรจับเงรินภาษสีปป้าย (ถน้ามสี)  สตาเนา 1 ชอุด
7. หนจังสชอมอบอตานาจ (กรณสีมอบอตานาจใหน้ดตาเนรินการแทน)  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ

คคู่สำธรรมเนษียม
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1. ปป้ายทสีถิ่มสีอจักษรไทยลน้วน คริดอจัตรา 3 บาท ตส่อ 500 ตารางเซนตริเมตร
2. ปป้ายทสีถิ่มสีอจักษรไทยปนกจับอจักษรภาษาตส่างประเทศ และหรชอปนกจับภาพ และหรชอเครชถิ่องหมายอชถิ่นใหน้คริดอจัตรา 20 บาท 
   ตส่อ 500 ตารางเซนตริเมตร 
3. ปป้ายดจังตส่อไปนสีน ใหน้คริดอจัตรา 40 ตส่อ  500 ตารางเซนตริเมตร 
       (ก)  ปป้ายทสีถิ่ไมส่มสีอจักษรไทย  ไมส่วส่าจะมสีภาพหรชอเครชถิ่องหมายใด หรชอไมส่    
       (ข)  ปป้ายทสีถิ่มสีอจักษรไทยบางสส่วน หรชอทจันงหมดอยผส่ใตน้หรชอตตถิ่ากวส่าอจักษรตส่างประเทศ 
4. ปป้ายทสีถิ่เปลสีถิ่ยนแปลงแกน้ไขพชนนทสีถิ่ปป้าย ขน้อความ ภาพ หรชอเครชถิ่องหมายบางสส่วนในปป้ายทสีถิ่ไดน้เสสียภาษสีแลน้ว อจันเปป็นเหตอุใหน้ตน้อง
   เสสียภาษสีปป้ายเพริถิ่มขทึนน  ใหน้คริดอจัตราตาม (1) (2) หรชอ (3) แลน้วแตส่กรณสี และใหน้เสสียเฉพาะจตานวนทสีถิ่เพริถิ่มขทึนน 
5. ปป้ายทอุกประเภทเมชถิ่อคตานวณพชนนทสีถิ่ของปป้ายแลน้ว ถน้ามสีอจัตราทสีถิ่ตน้องเสสียภาษสีตตถิ่ากวส่าปป้ายละ 200 บาท  ใหน้เสสียภาษสีปป้ายละ  
   200 บาท 

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรษียน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีถิ่ระบอุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพชถิ่อรน้องเรสียนไดน้ทสีถิ่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนก็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผส่ทสีถิ่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตผน้รจับฟฟังความคริดเหก็น (ตจันงอยผส่ ณ ศผนยค์บรริการขน้อมผลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
1. แบบแจน้งรายการเพชถิ่อเสสียภาษสีปป้าย (ภ.ป. 1) 
2. แบบยชถิ่นออุทธรณค์ภาษสีปป้าย (ภ.ป. 4)
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ชมืที่อกระบวนงสำน: การรจับชตาระภาษสีปป้าย
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: สตานจักบรริหารการคลจังทน้องถริถิ่นกรมสส่งเสรริมการปกครองทน้องถริถิ่นสตานจักบรริหารการคลจัง
ทน้องถริถิ่น
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีถิ่เบก็ดเสรก็จในหนส่วยเดสียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: รจับแจน้ง
กฎหมสำยทษีที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือทษีที่เกษีที่ยวขห้อง:

  1) พ.ร.บ.ภาษทปป้าย พ.ศ. 2510
ระดรับผลกระทบ: บรริการทจัถิ่วไป
พมืขั้นทษีที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริถิ่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงทษีที่กสสำหนดระยะเวลสำ:-
ระยะเวลสำทษีที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ:  -
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีถิ่ยตส่อเดชอน 0
จตานวนคตาขอทสีถิ่มากทสีถิ่สอุด 0
จตานวนคตาขอทสีถิ่นน้อยทสีถิ่สอุด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การรจับชตาระภาษสีปป้าย

เอกสารฉบจับนสีนดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางขน้อมผลคผส่มชอสตาหรจับประชาชน
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วจันทสีถิ่เผยแพรส่คผส่มชอ: -

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา โทร 044-009515-6

ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำทษีที่


