คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีบารุ งท้ องที่
หน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการ : เทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่พ.ศ. 2508 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีบารุ งท้องที่
โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุ งท้องที่
1.1 การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินกรณี ผทู้ ี่เป็ นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปี ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
(1) ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีหรื อเจ้าของที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ตอ้ งใช้ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีหรื อเจ้าของ
ที่ดินทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีเป็ นจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีหรื อเจ้าของที่ดินจะต้องเสี ยภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณี ได้รับใบแจ้งการประเมิน
หลังเดือนมีนาคมต้องชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
1.2 การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินกรณี เป็ นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรื อจานวนเนื้ อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยืน่ คาร้องตามแบบภบท.5 หรื อภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน
กาหนด 30 วันนับแต่วนั ได้รับโอนหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีในปี ต่อไปจานวนเท่าใด
1.3 การยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินกรณี เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็ นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรื อมีเหตุ
อย่างอื่นทาให้อตั ราภาษีบารุ งท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยืน่ คาร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วันนับแต่วนั ที่มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสี ยภาษีในปี ต่อไปจานวนเท่าใด
(4) การขอชาระภาษีบารุ งท้องที่ในปี ถัดไปจากปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผรู้ ับประเมินนา
ใบเสร็ จรับเงินของปี ก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

2. กรณี เจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดินหรื อเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุ งท้องที่แล้วเห็นว่า
การประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้โดยยืน่ อุทธรณ์ผา่ นเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรื อวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผยู้ นื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิม่ เติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิม่ เติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จ
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีใ่ ห้ บริการ
199 หมู่ที่ 3 สนง.เทศบาลตาบลหนองม่ วงอ.หนองม่ วง
จ.ลพบุรี 15170 036-431111 ต่ อ 102
www.nongmaung.go.th/ ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
(หมายเหตุ: (-))

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :31 วัน

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของทรัพย์สินยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5
หรื อภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรื อภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษี
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 วัน

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3) หลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ทดี่ ินเช่ นโฉนดทีด่ ิน , น.ส.3
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ4) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณี เป็ นนิติบุคคล)
5) หนังสื อมอบอานาจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

ลาดับ
6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
หมายเหตุ(กรณี มอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ใบเสร็จหรือสาเนาใบเสร็จการชาระค่ าภาษีบารุ งท้ องทีข่ องปี ก่ อน
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) 199 หมู่ที่ 3 สนง.เทศบาลตาบลหนองม่วงอ.หนองม่วงจ.ลพบุรี 15170 036-431111 ต่อ 102
www.nongmaung.go.th
(หมายเหตุ: (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง))
2) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ 1567
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 036-431111
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริ การประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ ม
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การรับชาระภาษีบารุ งท้องที่
หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวนงาน: สานักบริ หารการปกครองท้องที่กรมการปกครองสานักบริ หารการปกครองท้องที่
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1)พระราชบัญญัติภาษีบารงุท้องที่พ.ศ.2508
ระดับผลกระทบ:บริ การทัว่ ไป
พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้ อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 0
ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน: การรับชาระภาษีบารุ งท้องที่เทศบาลตาบลหนองม่วง สาเนาคู่มือประชาชน 11/09/2015
16:35

