จดหมายข่าว
งานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนิคม
ประจาปี งบประมาณ 2562
www.nikomlocal.go.th

ประชาสัมพันธ์ขนั ้ ตอนการให้บริการประชาชน
การจัดเก็บภาษี บารุงท้องที่
กรณี การยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.๕) ซื่งต้องยื่นใหม่ทุก ๔ ปี /ครัง้ (ภายในเดือนมกราคม)
๑. ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)
๒. เจ้าหน้ าที่รบั แบบยื่น ภ.บ.ท.๕ และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
๓. คานวณค่าภาษี บารุงท้องที่จากหน่ วยราคาปานกลางที่ดินและประเมิ นค่าภาษี บารุงท้องที่
๔. แจ้งการประเมิ น (ภ.บ.ท.๕)
๕. ผูม้ ีหน้ าที่เสียภาษี บารุงท้ องที่ชาระเงิ น และรับใบเสร็จรับเงิ นค่าภาษี บารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๑๑)
สาหรับการชาระภาษี ในรอบ ๓ ปี ถัดไป
๑. ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ – สกุลให้เจ้าหน้ าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
(ผ.ท.๔)
๒. ผูม้ ีหน้ าที่เสียภาษี บารุงท้ องที่ชาระเงิ น และรับใบเสร็จรับเงิ น (ภ.บ.ท.๑๑)

ประชาชนผูร้ บั บริการ
ยื่นแบบ ภ.บ.ท.๕

รับเรือ่ ง /ตรวจสอบ/ประเมิ นภาษี /รับเงิ น/ออกใบเสร็จรับเงิ น
จ่ายเรือ่ งคืนประชาชนผูร้ บั บริการ ( ๒ นาที )

การจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน
๑. ผูม้ ีหน้ าที่เสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒)
๒. เจ้าหน้ าที่รบั แบบยื่น ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
๓. คานวณค่ารายปี และคิ ดค่าภาษี
๔. แจ้งการประเมิ น (ภ.ร.ด.๘)
๕. ผูม้ ีหน้ าที่เสียภาษี โรงเรือนและที่ดินชาระเงิ น และรับใบเสร็จรับเงิ นค่าภาษี โรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.๑๒)
กรณี ผช้ ู าระภาษี ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วยังไม่ชาระทันทีให้ดาเนิ นการ ดังนี้

๑. เมื่อได้รบั การแจ้งการประเมิ น (ภ.ร.ด.๘) ต้องชาระภายใน ๓๐ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งการประเมิ นหากชาระเกิ นกาหนดต้องเสียเงิ นเพิ่ ม ดังนี้ ไม่เกิ น ๑ เดือน
เงิ นเพิ่ ม ๒.๕ % เกิ น ๑ เดือนแต่ไม่เกิ น ๒ เดือน เงิ นเพิ่ ม ๕ % เกิ น ๒ เดือนแต่ ไม่เกิ น ๓ เดือน เงิ นเพิ่ ม
๗.๕% เกิ น ๓ เดือนแต่ไม่เกิ น ๔ เดือน เงิ นเพิ่ ม ๑๐% เกิ น ๔ เดือน ต้องดาเนิ นคดี
๒. ได้รบั แจ้งการประเมิ นแล้วไม่พอใจในการประเมิ นต้องอุทธรณ์ ภายใน ๑๕ วัน

ประชาชนผูร้ บั บริการ
ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒

รับเรือ่ ง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมิ นค่าภาษี /แจ้งการประเมิ น/
รับเงิ น/ออกใบเสร็จรับเงิ น /จ่ายเรือ่ งคืนประชาชนผูร้ บั บริการ
( ๓ นาที )

การจัดเก็บภาษี ป้าย
๑. ผูม้ ีหน้ าที่เสียภาษี ป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมเอกสารประกอบ
๒. เจ้าหน้ าที่รบั แบบยื่น ภ.ป.๑ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
๓. คานวณพื้นที่ป้ายและประเมิ นค่าภาษี ป้าย
๔. แจ้งการประเมิ น (ภ.ป.๓)
๕. ผูม้ ีหน้ าที่เสียภาษี ป้ายชาระเงิ นและรับใบเสร็จรับเงิ น (ภ.ป.๗)
ประชาชนผูร้ บั บริการ
ยื่นเอกสารแบบ ภ.ป.๑

รับเรือ่ ง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมิ นภาษี /รับเงิ น/ออกใบเสร็จรับเงิ น
จ่ายเรือ่ งคืนประชาชนผูร้ บั บริการ ( ๓ นาที )

การเก็บค่าธรรมเนี ยมค่าขยะมูลฝอย
๑. ผูม้ ีหน้ าที่เสียค่าธรรมเนี ยมค่าขยะมูลฝอยยื่นเอกสาร
๒. เจ้าหน้ าที่รบั เรื่อง ตรวจสอบเอกสาร
๓. คานวณค่าธรรมเนี ยมค่าขยะมูลฝอย
๔. ผูม้ ีหน้ าที่เสียค่าธรรมเนี ยมค่าขยะมูลฝอยชาระเงิ นและรับใบเสร็จรับเงิ น
ประชาชนผูร้ บั บริการ
ยื่นเอกสาร

รับเรือ่ ง/ตรวจสอบเอกสาร
( ๓ นาที)

จ่ายเรือ่ งคืนประชาชนผูร้ บั บริการ

ประเมิ นค่าธรรมเนี ยม
( ๑ นาที )

รับเงิ น/ออกใบเสร็จรับเงิ น
( ๑ นาที )

การจดทะเบียนพาณิ ชย์
๑. ผูป้ ระกอบการพาณิ ชย์ยื่นคาขอ และกรอกข้อมูล (แบบ ท.พ.) กรอกแบบคาขอจดทะเบียน

๒. เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓. นายทะเบียนพิ จารณาคาขอ และจดทะเบียนพาณิ ชย์
๔. ชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมและรับใบทะเบียนพาณิ ชย์
ประชาชนผูร้ บั บริการ
ยื่นแบบ ท.พ.

รับเรือ่ ง/ตรวจสอบเอกสาร
สอบถามข้อมูล ( ๓ นาที )

เจ้าหน้ าที่ประเมิ น
ค่าธรรมเนี ยม ( ๑ นาที )

จ่ายเรือ่ งคืนประชาชน
ผูร้ บั บริการ

รับเงิ น/ออกใบเสร็จรับเงิน
( ๑ นาที )

เจ้าหน้ าที่ออกเลข/
ใบทะเบียนพาณิ ชย์ (๒ นาที)

เอกสารประกอบการพิ จารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
๒. ใบเสร็จรับเงิ นค่าภาษี บารุงท้องที่ปีที่ ผ่านมา

ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลนิ คม เลขที่ 99 หมู่ที่ ๒3 อาเภอนิ คม จังหวัดบุรีรมั ย์
โทร. 0-4461-3339

