คู่มือสาหรับประชาชน เรื่อง การชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
งานที่ให้บริการ

การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช ๒๔๗๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
๑. กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
เทศบาลตําบลหนองเรือ
๒. การชําระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตามแบบฟอร์มการชําระเงิน

๓. การชําระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย

๔. การชําระภาษีส่งเงินทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ที่สั่งจ่ายให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ชําระไม่เกินระยะเวลาของการรับชําระภาษี
แต่ละประเภท
ค่าธรรมเนียมในการชําระภาษีผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
กรุงไทย 10 บาท/รายการ
เฉพาะการชําระภาษีประจําปีภายในกําหนดเวลา
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการชําระภาษี
10 บาท/รายการ
เฉพาะการชําระภาษีประจําปีภายในกําหนดเวลา
ให้ถือวันส่งไปรษณีย์ วันชําระผ่านธนาคาร หรือวัน
ชําระโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดเป็นวันชําระภาษี

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และ
ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมีหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีการชําระภาษี
๒. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒)
๓. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ์

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี
(ภ.ร.ด.๘)
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา)
๖. กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)
ต้องชําระเงินเพิ่มด้วย
๗. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
(ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
เทศบาลตําบลหนองเรือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) และแจ้งการประเมิน เทศบาลตําบลหนองเรือ
ภาษี (ภายใน ๓๐ วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ชําระภาษีภายใน ๓๐ วัน
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีชําระภาษีเกิน
เทศบาลตําบลหนองเรือ
๓๐ วัน จะต้องชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๔. หากเจ้าของทรัพย์สินไม่พอใจการประเมินของ
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตําบลหนองเรือ
(ภ.ร.ด.๙) เพื่อขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ภายใน
๑๕ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
(ภายใน ๓๐ วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ เทศบาลตําบลหนองเรือ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

ระยะเวลา
ยื่นแบบและแสดงรายการชําระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
- เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน พร้อมสําเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง ได้แก่
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
๒. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง, หนังสือสัญญาซื้อ
ขาย หรือให้โรงเรือนฯ
๓. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการค้า , ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕, สัญญาเช่าอาคาร
๔. ใบมอบอํานาจกรณีให้ผู้อื่นทําการแทน
๕. อื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตําบลหนองเรือ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒ โทรสาร ๐-๔๓๒๙-๔๐๕๐
หรือเว็บไซต์ http://www.nongrua.go.th
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
๑. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒)
๒. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๙)
๓. แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

คู่มือสาหรับประชาชน เรื่อง การชาระภาษีป้าย
งานที่ให้บริการ

การรับชําระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
๑. กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
เทศบาลตําบลหนองเรือ
๒. การชําระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตามแบบฟอร์มการชําระเงิน

๓. การชําระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย

๔. การชําระภาษีส่งเงินทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ที่สั่งจ่ายให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ชําระไม่เกินระยะเวลาของการรับชําระภาษี
แต่ละประเภท
ค่าธรรมเนียมในการชําระภาษีผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
กรุงไทย 10 บาท/รายการ
เฉพาะการชําระภาษีประจําปีภายในกําหนดเวลา
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการชําระภาษี
10 บาท/รายการ
เฉพาะการชําระภาษีประจําปีภายในกําหนดเวลา
ให้ถือวันส่งไปรษณีย์ วันชําระผ่านธนาคาร หรือวัน
ชําระโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดเป็นวันชําระภาษี

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับชาระภาษีป้าย
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการ
รับชําระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีการชําระภาษี
๒. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑)
๓. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคม

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย
(ภ.ป.๓)
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรั บชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา)
๖. กรณีที่เจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน)
ต้องชําระเงินเพิ่มด้วย
๗. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
(ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคม
เทศบาลตําบลหนองเรือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) และแจ้งการประเมิน เทศบาลตําบลหนองเรือ
ภาษี (ภายใน ๓๐ วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชําระภาษีภายใน ๑๕ วัน
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีชําระภาษีเกิน
เทศบาลตําบลหนองเรือ
๑๕ วัน จะต้องชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๔. หากเจ้าของป้ายไม่พอใจการประเมินของ
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตําบลหนองเรือ
(ภ.ป.๔) เพื่อขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
(ภ.ป.๕)(ภายใน ๓๐ วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ เทศบาลตําบลหนองเรือ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

ระยะเวลา
ยื่นแบบและแสดงรายการชําระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี
รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
- เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พร้อมสําเนาหลักฐานและลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง ได้แก่
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
๒. สถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง
๓. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการค้า , ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิตบิ ุคคล)
๕. ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
๖. ใบมอบอํานาจกรณีให้ผู้อื่นทําการแทน
๗. อื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตําบลหนองเรือ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒ ๐-๔๓๒๙-๔๐๕๐
หรือเว็บไซต์ http://www.nongrua.go.th
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
๑. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป๑)
๒. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป.๔)
๓. แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

คู่มือสาหรับประชาชน เรื่อง การชาระภาษีบารุงท้องที่
งานที่ให้บริการ

การรับชําระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง เทศบาลตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
๑. กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
เทศบาลตําบลหนองเรือ
๒. การชําระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

๓. การชําระภาษีผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย

๔. การชําระภาษีส่งเงินทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ที่สั่งจ่ายให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.
ชําระไม่เกินระยะเวลาของการรับชําระภาษี
แต่ละประเภท
ค่าธรรมเนียมในการชําระภาษีผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
กรุงไทย 10 บาท/รายการ
เฉพาะการชําระภาษีประจําปีภายในกําหนดเวลา
ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการชําระภาษี
10 บาท/รายการ
เฉพาะการชําระภาษีประจําปีภายในกําหนดเวลา
ให้ถือวันส่งไปรษณีย์ วันชําระผ่านธนาคาร หรือวัน
ชําระโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดเป็นวันชําระภาษี

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับชาระภาษีบารุงท้องที่
ตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่
ในการรับชําระภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีที่จัดเก็บที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านอยู่ อาศัย ทําการเกษตร และที่ดินว่าง
เปล่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มี
หน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อหา
รายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีการชําระภาษี
๒. แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

๓. เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา ๔ ปี หรือภายใน ๓๐ วัน กรณีที่ได้กรรมสิทธิ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินใหม่
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการที่ดิน และแจ้งการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่ (ภ.บ.ท.๙)
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของที่ดินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา)
๖. กรณีที่เจ้าของที่ดินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม
ให้ชําระภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระเงินเพิ่มด้วย
๗. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของที่ดิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
๘. กรณีเจ้าของที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์การตีราคาปานกลางที่ดินได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ราคาปานกลางของที่ดิน
.
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
(ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคม
เทศบาลตําบลหนองเรือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการป้ายตามแบบ
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) และแจ้งการประเมิน เทศบาลตําบลหนองเรือ
ภาษี (ภายใน ๓๐ วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชําระภาษีภายใน ๑๕ วัน
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีชําระภาษีเกิน
เทศบาลตําบลหนองเรือ
๑๕ วัน จะต้องชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๔. หากเจ้าของป้ายไม่พอใจการประเมินของ
กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตําบลหนองเรือ
(ภ.ป.๔) เพื่อขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
(ภ.ป.๕)(ภายใน ๓๐ วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ฯ
เทศบาลตําบลหนองเรือ

ระยะเวลา
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ภายในเดือนมกราคมของปี และให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น
ชําระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี
รายการเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
- เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) พร้อมสําเนาหลักฐานและลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
๒. โฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินหรือหนังสือสัญญาอย่างอื่น
๓. ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
๔. ใบมอบอํานาจกรณีให้ผู้อื่นทําการแทน
๕. อื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
เทศบาลตําบลหนองเรือ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๙-๔๐๙๒ โทรสาร ๐-๔๓๒๙-๔๐๕๐
หรือเว็บไซต์ http://www.nongrua.go.th
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
๑. แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)
๒. แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง (ภ.บ.ท.๘ก)
๓. แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๘)
๔. แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่

กองคลัง เทศบาลตาบลหนองเรือ

ขก ๖๕๐๒ / ๓๘

วันที่

๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง

ส่งคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน

นายกเทศมนตรีตาบลหนองเรือ

ตามที่ อาเภอหนองเรือได้แจ้งให้เท ศบาล จัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ .ศ.
พ ๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ กองคลัง ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน เสร็จเรียบร้อย
เอกสารแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป

(นางยุพิน ทนโนนแดง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕

แล้ว รายละเอียดตาม

