
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การช าระภาษป้ีาย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ไมม่ขีอ้มลูหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอา หมูท่ี ่ ๑๒ ต.ค าสะอาด   

อ.สวา่งแดนดนิ  จ.สกลนคร  ๔๗๑๑๐ โทร./โทรสาร ๐๔๒-
๗๐๗๒๕๘ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 90 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่นต าบ

ลค าสะอาด 
อ าเภอสว่างแดนดนิ 

จังหวัดสกลนคร 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

คน้หาขอ้มลู/แกไ้ขขอ้มลู 
(หมายเหต:ุ -)  

3 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่นต าบ

ลค าสะอาด 
อ าเภอสว่างแดนดนิ 

จังหวัดสกลนคร 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

ออกใบเสร็จ/คา่ธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ -)  

1 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่นต าบ

ลค าสะอาด 

อ าเภอสว่างแดนดนิ 
จังหวัดสกลนคร 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาด 
อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาด 

อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอา หมูท่ี ่ ๑๒ ต.ค าสะอาด   อ.สวา่งแดนดนิ  จ.สกลนคร  ๔๗๑๑๐ โทร./โทรสาร 
๐๔๒-๗๐๗๒๕๘ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การช าระภาษีป้าย  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาด อ าเภอสวา่งแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อืน่ๆ (เชน่ การออกผลการวเิคราะห ์/ ใหค้วามเห็นชอบ) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาด  การลดหย่อนภาษีบ ารุงทอ้งที ่ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาด 

การลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การช าระภาษีป้าย  อบต.ค าสะอาด  จ าเรญิ 06/08/2558 16:10 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


