คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรรรับชสสำระภสำษษีปป้สำย
หนควยงสำนทษีที่ใหป้บรริกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงมหาดไทย
หลรักเกณฑฑ์ วริธษีกสำร เงมืที่อนไข (ถป้สำมษี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
ตามพระราชบจัญญจัตริภาษนีปบ้ายพ.ศ. 2510 กตาหนดใหบ้องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นมนีหนบ้าทนีถิ่ในการรจับชตาระภาษนีปบ้าย
แสดงชชถิ่อยนีถิ่หอ
บ้ หรชอเครชถิ่องหมายทนีถิ่ใชบ้เพชถิ่อการประกอบการคบ้าหรชอประกอบกริจการอชถิ่นหรชอโฆษณาการคบ้าหรชอกริจการอชถิ่นเพชถิ่อ
หารายไดบ้โดยมนีหลจักเกณฑค์วธ
ริ นีการและเงชถิ่อนไขดจังนนีน

1. องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่น (เทศบาลหรชอองคค์การบรริหารสส่วนตตาบล) ประชาสจัมพจันธค์ขนน
จั ตอนและวริธนีการเสนียภาษนี
2. แจบ้งใหบ้เจบ้าของปบ้ ายทราบเพชถิ่อยชถิ่นแบบแสดงรายการภาษนีปบ้าย (ภ.ป. 1)
3. เจบ้าของปบ้ ายยชถิ่นแบบแสดงรายการภาษนีปบ้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดชอนมนีนาคม
4. องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษนีปบ้ายและแจบ้งการประเมรินภาษนีปบ้าย (ภ.ป. 3)
5. องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นรจับชตาระภาษนี (เจบ้าของปบ้ ายชตาระภาษนีทจันทนีหรชอชตาระภาษนีภายในกตาหนดเวลา)
6. กรณนีทถิ่เนี จบ้าของปบ้ ายชตาระภาษนีเกรินเวลาทนีถิ่กตาหนด (เกริน 15 วจันนจับแตส่ไดบ้รจับแจบ้งการประเมริน) ตบ้องชตาระภาษนีและเงรินเพริถิ่ม
7. กรณนีทถิ่ผ
นี บ้ผู้รจับประเมริน (เจบ้าของปบ้ าย) ไมส่พอใจการประเมรินสามารถออุทธรณค์ตส่อผบ้ผู้บรริหารทบ้องถริถิ่นไดบ้ภายใน 30 วจันนจับแตส่ไดบ้
รจับแจบ้งการประเมรินเพชถิ่อใหบ้ผบ้ผู้บรริหารทบ้องถริถิ่นชนีนขาดและแจบ้งใหบ้ผบ้ผู้เสนียภาษนีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วจัน
นจับแตส่วจันทนีถิ่ไดบ้รจับออุทธรณค์ตามพระราชบจัญญจัตริภาษนีปบ้ายพ.ศ. 2510
8. กรณนีคตาขอหรชอรายการเอกสารประกอบการพริจารณาไมส่ถผู้กตบ้องหรชอไมส่ครบถบ้วนและไมส่อาจแกบ้ไขเพริถิ่มเตริมไดบ้ในขณะ
นจันนผบ้ร
ผู้ จับคตาขอและผบ้ผู้ยถิ่ น
ช คตาขอจะตบ้องลงนามบจันททึกสองฝส่ ายและรายการเอกสาร/หลจักฐานรส่วมกจันพรบ้อมกตาหนดระยะเวลา
ใหบ้ผบ้ผู้ยถิ่ น
ช คตาขอดตาเนริ นการแกบ้ไข/เพริถิ่มเตริมหากผบ้ผู้ยถิ่ น
ช คตาขอไมส่ดตาเนริ นการแกบ้ไข/เพริถิ่มเตริมภายในระยะเวลาทนีถิ่กตาหนดผบ้ผู้รจับคตาขอ
จะดตาเนริ นการคชนคตาขอและเอกสารประกอบการพริจารณา
9. พนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีถิ่จะยจังไมส่พริจารณาคตาขอและยจังไมส่นจับระยะเวลาดตาเนริ นงานจนกวส่าผบ้ผู้ยถิ่ น
ช คตาขอจะดตาเนริ นการแกบ้ไข
คตาขอหรชอ
ยชถิ่นเอกสารเพริถิ่มเตริมครบถบ้วนตามบจันททึกสองฝส่ ายนจันนเรนียบรบ้อยแลบ้ว
10. ระยะเวลาการใหบ้บรริการตามคส่ผู้มชอเรริถิ่มนจับหลจังจากเจบ้าหนบ้าทนีถิ่ผบ้ผู้รจับคตาขอไดบ้ตรวจสอบคตาขอและรายการเอกสารหลจัก
ฐานแลบ้ว
เหห็นวส่ามนีความครบถบ้วนตามทนีถิ่ระบอุไวบ้ในคส่ผู้มชอประชาชน

11. หนส่วยงานจะมนีการแจบ้งผลการพริจารณาใหบ้ผบ้ผู้ยถิ่ น
ช คตาขอทราบภายใน 7 วจันนจับแตส่วน
จั ทนีถิ่พริจารณาแลบ้วเสรห็จตามมาตรา 10
แหส่ง
พระราชบจัญญจัตริการอตานวยความสะดวกในการพริจารณาอนอุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

ชคองทสำงกสำรใหป้บรริกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริกทำรวจันจจันทรค์

จจังหวจัดออุทจัยธทำนท 61140 โทร./โทรสทำร.056-984271

ตจัตั้งแตส่เวลทำ 08:30 - 16:30 น.

ททที่ทททำกทำรองคค์กทำรบรริหทำรสส่วนตททำบลคอกควทำยอททำเภอบบ้ทำนไรส่
/ตริดตส่อดบ้วยตนเองณหนส่วยงทำน

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดททที่ททำงรทำชกทำรกททำหนด)

(หมทำยเหตอุ: -)
ขรัน
ขั้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนทษีที่รรับผริดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนริ นกสำรรวม :46 วจัน
ลสสำดรับ
1)

ขรัน
ขั้ ตอน

ระยะเวลสำ

สควนทษีที่รรับผริดชอบ

1 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน

กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ตตาบลคอกควายอตาเภอ

เจบ้าของปบ้ ายยชถิ่นแบบแสดงรายการภาษนีปบ้าย (ภ.ป. 1) เพชถิ่อใหบ้

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

พนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีถิ่ตรวจสอบความครบถบ้วนถผู้กตบ้องของ
เอกสารหลจักฐาน
(หมทำยเหตอุ: -)
2)

กสำรพริจสำรณสำ

30 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

พนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีถิ่พริจารณาตรวจสอบรายการปบ้ ายตามแบบ

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

แสดงรายการภาษนีปบ้าย (ภ.ป.1) และแจบ้งการประเมรินภาษนี
(หมทำยเหตอุ: -)
3)

กสำรพริจสำรณสำ
เจบ้าของปบ้ ายชตาระภาษนี
(หมทำยเหตอุ: -)

15 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
ลสสำดรับ
1)

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอษียดเพริที่มเตริม (ถป้สำมษี)
บรัตรประจสสำตรัวประชสำชนหรมือบรัตรทษีที่ออกใหป้โดยหนควยงสำนของ

หนควยงสำนภสำครรัฐผป้คู่ออกเอกสสำร
-

รรัฐพรป้อมสสสำเนสำ
ฉบรับจรริง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ2)

ทะเบษียนบป้สำนพรป้อมสสสำเนสำ

-

ลสสำดรับ

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอษียดเพริที่มเตริม (ถป้สำมษี)

หนควยงสำนภสำครรัฐผป้คู่ออกเอกสสำร

ฉบรับจรริง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ3)

แผนผรังแสดงสถสำนทษีที่ตง
รัขั้ หรมือแสดงปป้ สำยรสำยละเอษียดเกษีย
ที่ วกรับ

-

ปป้ สำยวรันเดมือนปษีทษีที่ตริดตรัง
ขั้ หรมือแสดง
ฉบรับจรริง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 0 ชอุด
หมสำยเหตนุ4)

หลรักฐสำนกสำรประกอบกริจกสำรเชคนสสสำเนสำใบทะเบษียนกสำรคป้สำ

-

สสสำเนสำทะเบษียนพสำณริ ชยฑ์สสสำเนสำทะเบษียนภสำษษีมคู่ลคคสำเพริที่ม
ฉบรับจรริง 0 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ5)

หนรังสมือรรับรองนริ ตริบนุคคล (กรณษี นริตริบนุคคล) พรป้อมสสสำเนสำ

-

ฉบรับจรริง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ6)

สสสำเนสำใบเสรร็จรรับเงรินภสำษษีปป้สำย (ถป้สำมษี)

-

ฉบรับจรริง 0 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ7)

หนรังสมือมอบอสสำนสำจ (กรณษี มอบอสสำนสำจใหป้ดสสำเนริ นกสำรแทน)

-

ฉบรับจรริง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตนุคคสำธรรมเนษียม
ลสสำดรับ

รสำยละเอษียดคคสำธรรมเนษี ยม

คคสำธรรมเนษี ยม (บสำท / รป้อยละ)

ไมส่มทขบ้อมมูลคส่ทำธรรมเนทยม
ชคองทสำงกสำรรป้องเรษียน แนะนสสำบรริกสำร
ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรป้องเรษียน / แนะนสสำบรริกสำร
องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี 61140 โทร./โทรสาร. 056-984271
(หมทำยเหตอุ: -)

2)

ศผู้นยค์บรริการประชาชนสตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรนี

(หมทำยเหตอุ: ( เลขททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300 / สทำยดส่วน 1111 / www.1111.go.th / ตบ้มูปณ.1111 เลข

ลสสำดรับ

ชคองทสำงกสำรรป้องเรษียน / แนะนสสำบรริกสำร
ททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300))

แบบฟอรฑ์ม ตรัวอยคสำงและคคคู่มมือกสำรกรอก
ลสสำดรับ
1)

ชมืที่อแบบฟอรฑ์ม
1. แบบแจบ้งรายการเพชถิ่อเสนียภาษนีปบ้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยชถิ่นออุทธรณค์ภาษนีปบ้าย (ภ.ป. 4)
(หมทำยเหตอุ: -)

หมสำยเหตนุ
-

ขป้อมคู่ลสสสำหรรับเจป้สำหนป้สำทษีที่

ชมืที่อกระบวนงสำน:การรจับชตาระภาษนีปบ้าย
หนควยงสำนกลสำงเจป้สำของกระบวนงสำน:สตานจักบรริหารการคลจังทบ้องถริถิ่นกรมสส่งเสรริมการปกครองทบ้องถริถิ่นสตานจักบรริหาร
การคลจังทบ้องถริถิ่น
ประเภทของงสำนบรริกสำร:กระบวนงานบรริการทนีถิ่เบห็ดเสรห็จในหนส่วยเดนียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: รจับแจบ้ง
กฎหมสำยทษีที่ใหป้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือทษีที่เกษีที่ยวขป้อง:
1)พ.ร.บ.ภทำษทปบ้ทำยพ.ศ. 2510
ระดรับผลกระทบ:บรริการทจัถิ่วไป
พมืขั้นทษีที่ใหป้บรริกสำร:ทบ้องถริถิ่น
กฎหมสำยขป้อบรังครับ/ขป้อตกลงทษีที่กสสำหนดระยะเวลสำ:ระยะเวลสำทษีก
ที่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขป้อกสสำหนด ฯลฯ: 0.0
ขป้อมคู่ลสถริตริของกระบวนงสำน:
จตานวนเฉลนีถิ่ยตส่อเดชอน 0
จตานวนคตาขอทนีถิ่มากทนีถิ่สอุด 0
จตานวนคตาขอทนีถิ่นบ้อยทนีถิ่สอุด 0
ชมืที่ออป้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน:การรจับชตาระภาษนีปบ้ายอบต.คอกควายเพห็ญพจักษค์สตาเนาคส่ผู้มชอประชาชน 24/07/2015 10:23
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