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ส่วนที่ 1
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชน ควำมหมำย ควำมสำคัญ และประโยชน์
1.ประชำชนมีควำมสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงไร
ประชาชนมีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1.ประชาชนเป็ น สมาชิ ก ของชุ ม ชนและเมื่ อ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ห น้ าที่ ไปเลื อ กตั้ ง
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่เป็นคนดี และมีความรู้ ความสามารถ ให้มาบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่
การมีส่วนร่วม กาหนดแผนงานโครงการ มีส่วนร่วมดาเนินโครงการ การติดตามและประเมินผล
การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ประชาชน มีความผูกพันกับชุมชน ของตน เพราะถือเป็นเจ้าของชุมชน ย่อมเป็นเจ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและย่อมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย แผนงานโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประโยชน์กับประชำชนอย่ำงไร
การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารมีประโยชน์กับประชาชน ดังนี้
1.ทาให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์
2.ท าให้ ป ระชาชน เกิ ด การเรีย นรู้สิท ธิของตนเอง และสามารถใช้สิท ธิในการมีส่ วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ทาให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดริเริ่ม ร่วมวางแผนพัฒนา ร่วมตัดสินใจ ใน
กิ จ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเอง และสามารถติ ด ตามผลการท างานขององค์ ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น และรักษาผลประโยชน์ของชุมชนได้
3.กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืออะไร
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การที่ประชาชนได้ฟัง ได้อ่าน ได้
พบ ได้เห็น และได้รับความรู้จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ข้อมูล
ข่ า วสารจากป้ า ยประกาศ จากจดหมายข่ า ว จากเสี ย งตามสาย จากวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ จาก
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
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4.ประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่องทำงใดได้บ้ำง
ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้ มูล ข่าวสาร ได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
1.หอกระจายข่าวชุมชน หรือ เสียงตามสายในชุมชน
2.เอกสารข้อเท็จจริงต่างๆ
3.เวทีนาเสนอข้อมูล
4.ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
5.รายงานการศึกษา
6.วิทยุกระจายเสียง
7.จดหมายข่าว
8.การแถลงข่าว
9.วิดีทัศน์
10.อินเตอร์เน็ต
11.ทัศนศึกษา หรือ เยี่ยมชมโครงการ
5.ประชำชน มีสิทธิในกำรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดบ้ำง
สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1.สิท ธิ ก ารรับ รู้ข่าวสารการประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น เช่น รับ รู้ข้อมู ล ข่าวสารการก าหนดการ
ประชุมสภาท้องถิ่น วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่การจัดประชุมสภาท้องถิ่น
2.เกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น และรายละเอีย ดแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.รับรู้เกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดเก็บภาษี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.รับรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รับรู้ข้อมูลการกาหนด วัน
เวลา และ สถานที่ในการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญ ญั ติท้องถิ่น รับรู้ความคืบหน้า และผลการ
พิจารณาร่างข้อบัญญั ติท้องถิ่นในทุกขั้นตอน รั บรู้รายละเอียดข้อบัญญั ติงบประมาณรายประจาปี
เป็นต้น
5.รับ รู้เกี่ ย วกั บ การเงิน และบั ญ ชี เช่น รับ รู้ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเงิน และบั ญ ชี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รับรู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.รับรู้เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
7.รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการ
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ส่วนที่ 2
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนมีควำมสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่ำงไร
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเห็นพ้องต้องกันของคนในชุมชน ลดความขัดแย้ง และ
เกิด ความชอบธรรมในการตัดสินใจ
2. ช่วยให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับประชาชน ทาให้เกิดการ
ยอมรับ เกิดความไว้วางใจ และมีความรูส้ ึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นมากขึ้น
3. ช่วยให้ผบู้ ริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการการของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่ดที ี่สุด
4. ช่วยให้มีทางเลือกในการตัดสินใจ และมีความรอบคอบมากขึ้น
2. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนมีประโยชน์ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่ำงไร
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประโยชน์ในการบริหารงาน มีดังนี้
1. เพื่อทาให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น นาเสนอปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ต่อองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นได้
2. เพื่อทาให้ประชาชนสามารถปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น นาเสนอการจัดสรร
ทรัพยากร และร่วมตัดสินใจในกิจการพัฒนาท้องถิ่น
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดความรู้สกึ เป็นเจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืออะไร
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินกิจกรรม
ร่วมติดตาม และประเมินผลด้วยตนเอง ในนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
“ร่วมคิด” หมายถึง ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมให้ข้อเสนอแนะและให้คาปรึกษาต่างๆ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“ร่วมตัดสินใจ” หมายถึง ประชาชนมีสว่ นร่วมตัดสินใจในนโยบาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
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“ร่วมดำเนินกำร” หมายถึง ประชาชนร่วมลงมือ ปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
“ร่วมติดตำมและประเมินผล” หมายถึง ประชาชนร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมทาการประเมินว่าการดาเนินงานสอดคล้องกับ ความต้องการของ
ชุมชนมากน้อยเพียงใด
4.ประชำชนจะเข้ำไปมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงไรบ้ำง
ประชาชนจะเข้าไปมีสว่ นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มหี ลายระดับ ดังนี้
1. ประชาชนมีสว่ นร่วมในระดับรับรู้ข้อมูล และข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เข้าร่วมรับทราบ หรือรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ระเบียบข้อบังคับได้กาหนดไว้
2. ประชาชนมีสว่ นร่วมในระดับการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยกระทาผ่าน
ช่องทางการมีส่วนร่วมในเวทีสาธารณะ รูปแบบต่างๆ เช่น ลานความคิด เวทีประชุมประชาคม เวที
อภิปราย เวทีปรึกษาหารือ และเวทีการเสวนา เป็นต้น
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับการติดสินใจและกาหนดนโยบาย โดยมีสว่ นร่วมเป็นผู้
ตัดสินใจและกาหนดนโยบาย หรือเลือกวิธีการดาเนินกิจกรรมได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
นาผลการตัดสินใจที่เป็นมติของชุมชนมาแปรผลสูก่ ารปฏิบัติ เช่น นโยบาย แผนงาน โครงการ /
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับลงมือปฏิบัติและติดตามผลในการดาเนินกิจการต่างๆ โดยมี
ส่วนร่วมลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน ทั้งยังเป็นการร่วมติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินว่าการดาเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมาก
น้อยเพียงใด
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับดาเนินการพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วย
ตนเอง โดยเป็นผู้ริเริ่มและดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของโครงการ หรือ กิจกรรมในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมชองชุมชน
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แผนภูมแิ สดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.ประชาชนเป็ นผูด้ าเนินการแก้ไขปั ญหาชุมชน
ด้วยตนเอง

4.ประชาชนมีส่วนร่ วมลงมือปฏิบตั ิและติดตาม
ประเมินผล

3. ประชาชนมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจและกาหนดนโยบาย

2.ประชาชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นให้คาปรึ กษาและให้
ข้อเสนอแนะ

1.ประชาชนมีส่วนร่ วมรับทราบ หรื อ รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
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ส่วนที่ 3

ขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
เทศบำลตำบลนำทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกำฬสินธุ์

มีรำยละเอียดตำมกิจกรรม ขั้นตอนกำรทำงำน เพื่อบริกำรประชำชน ดังนี้

ขั้นตอนและกระบวนงำนที่ให้บริกำรประชำชนเทศบำลตำบลนำทัน

ขั้นตอนและกำหนดเวลำกำรขอหนังสือรับรอง
สำนักปลัดเทศบำลตำบลนำทัน
บริ การข้อมูล

หลักฐาน

1. หนังสื อรับรองบุคคล
2. หนังสื อรับรองเงินเดือน/
ค่าจ้างและค่าตอบแทน
3. หนังสื อรับรองผลงาน

1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ
สาเนาประจาตัวพนักงานส่ วนตาบล
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จประมาณ 15 นาที

ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้ เวลำ 5 นำที

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลำ 5 นำที
ทานตรวจ เห็นชอบ
ใช้ เวลำ 5 นำที
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ขั้นตอนและกำหนดเวลำกำรขอใช้ บริกำรอินเทอร์ เน็ตตำบล
สำนักปลัดเทศบำลตำบลนำทัน
บริ การ

1. สื บค้นข้อมูล

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จประมาณ 5 นาที

ลงทะเบียนการขอใช้

ลงทะเบียนการขอใช้
ใช้ เวลำ 5 นำที
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ขั้นตอนและกำหนดเวลำกำรขอข้ อมูลข่ ำวสำรทั่วไป
สำนักปลัดเทศบำลตำบลนำทัน
บริ การข้อมูล

หลักฐาน

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
2. แผนพัฒนาสามปี

1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จประมาณ 10 นาที

ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลำ 2 นำที

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้ เวลำ 4 นำที

ทานตรวจ เห็นชอบ
ใช้ เวลำ 4 นำที
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ขั้นตอนและกำหนดเวลำกำรขอจดทะเบียนพำณิชย์
สำนักปลัดเทศบำลตำบลนำทัน
บริ การข้อมูล

หลักฐาน
1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สัญญาเช่า (กรณี เช่า)

1. จดทะเบียนพาณิ ชย์

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จประมาณ 15 นาที

ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลำ 3 นำที

ชาระค่าธรรมเนียม
/ เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็ จ

นายทะเบี
ยนอนุ
นายทะเบี
ยนอนุมมตั ตั ิ ิ
ใช้ใช้เวลำ
เวลำ2 4นำที
นำที

ใช้ เวลำ 3 นำที

กรอกข้อมูลลงในระบบออนไลน์
ใช้ เวลำ 10 นำที
ทานตรวจ เห็นชอบ
ใช้ เวลำ 2 นำที
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ขั้นตอนและกำหนดเวลำกำรรับฟัง ปัญหำ ข้อร้ องเรียน และกำรช่ วยเหลือให้ กำรสนับสนุนประชำชน
สำนักปลัดเทศบำลตำบลนำทัน
ปัญหา/ข้อร้องเรี ยน
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน

การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของชุมชน
การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปัญหาอื่น ๆ

ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
ประมำณ 2 วัน
กรณี พิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประชุมคณะบริ หารเพื่อพิจารณา อนุมตั ิ
ใช้ เวลำ 30 นำที

1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารอื่น ๆ เช่น รู ปถ่าย

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลำ 1 นำที
ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
ประมำณ 1 ชม. 10 นำที
กรณี ให้การสนับสนุนเครื่ องมือ อุปกรณ์

ตรวจสอบพื้นที่
ใช้ เวลำ 1 ชั่วโมง

รายงาน
ผูบ้ ริ หาร
ใช้ เวลำ 5 นำที

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้ เวลำ 5 นำที
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ส่วนกำรคลัง

ผู้มีหน้ ำทีช่ ำระภำษี

เอกสำรสำหรับกำรยืน่ ภำษี
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบเสร็ จรับเงินปี ที่ผา่ นมา

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรจัดเก็บภำษีป้ำย)
(งำนจัดเก็บรำยได้ )
ภำษีป้ำย

กรอกข้อมูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ออกใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอนกำรชำระภำษีป้ำย เวลำปฏิบัติงำนเดิม ๗ นำทีต่อรำย เวลำปฏิบัติงำนที่ปรับลด ๕ นำทีต่อรำย
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กำรจัดเก็บภำษีป้ำย
1. ป้ำยที่ต้องเสียภำษี
1.1 ป้ายที่ตอ้ งเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่หอ้ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า
หรือ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ
เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
1.2 ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย
2. ป้ำยที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีป้ำย ได้แก่
2.1 ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพ และบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
2.2 ป้ายที่แสดงไว้ที่สนิ ค้า หรือที่ส่งิ ห่อหุม้ หรือบรรจุสินค้า
2.3 ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึน้ เป็นครั้งคราว
2.4 ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
2.5 ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นที่รโหฐาน ทั้งนีเ้ พื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพืน้ ที่ไม่เกินที่กาหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่
8 (พ.ศ. 2542) กาหนดว่าต้องเป็นป้ายที่มีพ้ืนที่ไม่เกินสามตารางเมตร มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 21
พฤษภาคม 2542) แต่ไม่รวมถึงป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
2.6 ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
2.7 ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นารายได้ส่งรัฐ
2.8 ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.9 ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่
แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
2.10 ป้ายของผูป้ ระกอบการเกษตร ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
2.11 ป้ายของวัด หรือผูด้ าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ
2.12 ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
2.13 ป้ายที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
กาหนดป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายคือ
(1) ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ท่รี ถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถบดถนน หรือรถแทรกเตอร์
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(2) ป้ายทีต่ ิดตัง้ หรือแสดงไว้ที่ล้อเลือ่ น
(3) ป้ายที่ตดิ ตัง้ หรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก (1) และ (2) โดยมีพ้นื ที่ไม่เกินห้าร้อย
ตารางเซนติเมตร
3. ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีปำ้ ย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีปา้ ย ได้แก่
3.1 เจ้าของป้าย
3.2 ในกรณีท่ไี ม่มีผอู้ นื่ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่อาจหาตัวเจ้าของ
ป้ายนัน้ ได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนัน้ ได้ให้ถือว่า
เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนัน้ ติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มหี น้าที่เสีย ภาษีปา้ ยตามลาดับ
4. ระยะเวลำกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษีปำ้ ย
4.1 เจ้าของป้ายทีม่ ีหน้าที่เสียภาษีปา้ ยต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ย (ภป.) ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี
4.2 ในกรณีท่ตี ิดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตัง้ หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีปา้ ยเพิ่มขึน้ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปา้ ยภายใน
15 วัน นับแต่วนั ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
5. กำรคำนวณพื้นที่ปำ้ ย อัตรำค่ำภำษีปำ้ ย และกำรคำนวณภำษีป้ำย
5.1 การคานวณพื้นที่ป้าย
5.1.1 ป้ายที่มีขอบเขตกาหนดได้

5.1.2 ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกาหนดได้
ถือตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่รมิ สุดเป็นขอบเขตเพื่อกาหนด ส่วนกว้างที่สดุ
ยาวที่สดุ แล้วคานวณตาม 5.1.1
5.1.3 คานวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร
5.2 อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้
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5.3 การคานวณภาษีป้าย ให้คานวณโดยนาพืน้ ที่ป้ายคูณด้วยอัตราภาษีป้าย เช่น ป้ายที่ตอ้ งเสีย
ภาษี มีพ้นื ที่ 10,000 ตารางเซนติเมตร เป็นป้ายประเภทที่ 2 ป้ายนี้เสียภาษี ดังนี้
10,000 หาร 500 คูณ 20 เท่ากับ 400 บาท (10,000/500 X 20 = 400)
6. หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรเสียภำษีป้ำย
เพื่อความสะดวกในการเสียภาษี ควรแนะนาผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีนาหลักฐานประกอบการยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภป.1) เท่าที่จาเป็นเพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านัน้
6.1 กรณีป้ายที่ตดิ ตั้งใหม่ ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ตดิ ตั้งใหม่ ได้แก่
1) บัตรประจาตัวประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4) หนังสือรับรองหุน้ ส่วนบริษัท
5) ใบอนุญาตติดตัง้ ป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาป้าย
6.2 กรณีป้ายรายเก่า ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไว้แล้ว
ควรนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย
7. ขั้นตอนกำรชำระภำษี
7.1 ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน
7.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้
1) กรณีที่ผู้เสียภาษีป้ายประสงค์จะชาระภาษีป้ายในวันยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินภาษีป้ายได้ทันทีให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องเสียภาษีเป็น
จานวนเท่าใด
2) กรณีผเู้ สียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชาระภาษีในวันยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมิน (ภป.3) แจ้งจานวนเงินภาษีที่จะต้องชาระแก่ผเู้ สียภาษี
7.3 ผูเ้ สียภาษีตอ้ งมาชาระเงินค่าภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม
7.4 การชาระภาษีป้าย
- เจ้าของป้ายมีหน้าที่ชาระภาษีป้ายเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่แสดงปีแรก
(1) ระยะเวลา ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(2) สถานที่ชาระภาษี
- สถานที่ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้
- หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด

16
(3) การชาระภาษีวธิ ีอื่น
- ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารสั่งจ่ายส่วนท้องถิ่น
- ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ส่งไปยังสถานที่ตาม (2)
(4) การผ่อนชาระหนี้
1. ภาษีป้าย 3,000 บาทขึน้ ไป
2. ผ่อนชาระเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน
3. แจ้งความจานงเป็นหนังสือก่อนครบกาหนดเวลาชาระหนี้
- ป้ายติดตั้งปีแรก
- คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด
- งวดละ 3 เดือน
- เริ่มเสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี
งวด 1 มกราคม - มีนาคม = 100 %
งวด 2 เมษายน - มิถุนายน = 75 %
งวด 3 กรกฎาคม - กันยายน = 50 %
งวด 4 ตุลาคม - ธันวาคม = 25 %
8. เงินเพิ่ม
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายจะต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
8.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษี
ป้ายเว้นแต่ กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบ
ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของค่าภาษีป้าย
8.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
8.3 ไม่ชาระภาษีป้ายภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของค่าภาษีป้าย เศษ
ของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนีไ้ ม่ให้นาเงินเพิ่มตาม 8.1 และ 8.2 มาคานวณเป็นเงินเพิ่มตามข้อนีด้ ้วย
9. บทกำหนดโทษ
9.1 ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือนา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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9.2 ผูใ้ ดจงใจไม่ย่นื แบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000บาท -50,000
บาท
9.3 ผูใ้ ดไม่แจ้งการรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่
ประกอบกิจการต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
9.4 ผู้ ใดขั ด ขวางการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติต ามค าสั่ งของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับป้ายมาตรวจสอบภายในกาหนดเวลาอัน
สมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
10. กำรอุทธรณ์กำรประเมิน
เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3) แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์
การประเมิน ต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือผูไ้ ด้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมินผูอ้ ุทธรณ์มีสทิ ธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผูบ้ ริหารท้องถิ่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่
วันรับแจ้งคาวินจิ ฉัยอุทธรณ์
11. กำรขอคืนเงินภำษีป้ำย
ผูเ้ สียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ตอ้ งเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผูน้ ั้นมีสทิ ธิขอรับเงินคืนได้
โดยยื่นคาร้อง ขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร(กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน)

ผู้มีหน้ ำทีช่ ำระภำษี

เอกสำรสำหรับกำรยืน่ ภำษี
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบเสร็ จรับเงินปี ที่ผา่ นมา

ภำษีโรงเรือน
และทีด่ ิน

กรอกข้อมูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ออกใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอนกำรชำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน เวลำปฏิบัติงำนเดิม ๗ นำทีต่อรำย เวลำปฏิบัติงำนที่ปรับลด ๕ นำทีต่อรำย
18

19
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
1. ควำมรู้ทั่วไป
1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภำษี
ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคารนัน้ ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นาทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทน
นอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนาไปให้ผอู้ ื่นใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม
1.2 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภำษี
1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ให้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สนิ ของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทากิจการอันมิใช่เพื่อ
เป็นผลกาไรส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปี และเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้
ผูอ้ ื่นอยู่ นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกัน
6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซือ้ อาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่
เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
1.3 กำรขอลดหย่อนค่ำภำษี
การลดหย่อนภาษี การขอยกเว้นภาษี การงดเว้น การขอปลดภาษี จะกระทาได้ตามกรณี
ดังนี้
- ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทาลายให้ลดค่ารายปีของ
ทรัพย์สินนัน้ ตามส่วนที่ถูกทาลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทาขึน้ แต่ในเวลานั้นโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้ (มาตรา 11)
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ซึ่งทาขึ้นในระหว่างปีนั้น ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ นั้นได้มขี นึ้ และสาเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็น
เกณฑ์คานวณค่ารายปี (มาตรา 12)
- ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สาคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่อง
กระทาหรือเครื่องกาเนิดสินค้า เพื่อใช้ดาเนินการอุตสาหกรรม
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บางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึน้ ในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินให้ลดค่ารายปี
ลงเหลือหนึ่งสามของค่ารายปีของทรัพย์สนิ นั้น รวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้ว (มาตรา 13)
- เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นได้รับความเสียหาย เพราะทรัพย์สินว่าง
ลง หรือทรัพย์สินชารุดจาเป็นต้องซ่อมแซมส่วนสาคัญ เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างมี
สิทธิของลดค่าภาษีได้ โดยยื่นคาร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามดุลพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้
1.4 ผู้มีหน้ำที่เสียภำษี
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของทรัพย์สนิ แต่ถ้าที่ดนิ และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่น ๆ เป็นของคนละเจ้าของกัน เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดนิ
1.5 กำหนดระยะเวลำให้ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษี
ให้ผรู้ ับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สนิ นั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
1.6 ฐำนภำษี
ฐานภาษี คือ ค่ารายปีของทรัพย์สนิ
ค่ารายปี หมายถึง จานวนเงินซึ่งทรัพย์สนิ นั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่
ทรัพย์สินนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่าคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นว่า ค่าเช่านั้นมิใช่จานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็ นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของ
ทรัพย์สินดาเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจประเมินค่ารายปีได้โดย
คานึงถึงลักษณะของทรัพย์สนิ ขนาด พืน้ ที่ ทาเล ที่ตงั้ และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สนิ นั้นได้รับประโยชน์
1.7 อัตรำภำษี
อัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี
2 ขั้นตอนกำรยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี
2.1 กำรยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรำยกำรทรัพย์สิน ให้ผู้รับประเมินกรอกรายการในแบบพิมพ์
(ภ.ร.ด.2) ตามความเป็นจริงตามความรูเ้ ห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความ
ดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนกากับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลยะลา การส่งแบบพิมพ์ จะนาไปส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผอู้ ื่น
ไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ (ให้ถือวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์)
2.2 เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ประกอบกำรยื่นแบบแจ้งรำยกำรเสียภำษี
กรณีโรงเรือนรายเก่า ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) พร้อมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
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กรณีโรงเรือนรายใหม่ ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบแจ้ง
รายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาก่อน ยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัด
จากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยยื่นแบบแจ้งรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด.2)
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
- สาเนาโฉนดที่ดนิ ที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
- สาเนาหนังสือสัญญาซือ้ ขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- หลักฐานการเปิดดาเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน/บริษัท
- ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน
- สัญญาเช่าบ้าน
- หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ดว้ ยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์
2.3 กำรชำระภำษี
ให้ผู้รับประเมินที่ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) นาเงินไปชาระภายใน 30 วัน นับแต่
วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินโดยชาระภาษีได้ที่งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนา
รายได้ กองคลั ง ส านั ก งานเทศบาลนครล าปาง การชาระภาษี จะชาระโดยการส่งธนาณั ติ ตั๋วแลกเงิน
ธนาคารหรือเซ็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้โดยสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลนครลาปาง และ
ให้ถือเอาวันส่งทางไปรษณีย์เป็นวันรับชาระภาษี
2.4
กำรผ่อนชำระภำษี
ผูม้ ีสิทธิขอผ่อนชาระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนชาระค่าภาษีก็ได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนชาระนั้น
จะต้องมีจานวนตั้งแต่เก้าพันบาทขึ้นไป
2. ได้ยืนแบบพิมพ์เพื่อแจ้งการการทรัพย์สนิ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ของปีนั้น
3. ได้แสดงความจานงขอผ่อนชาระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภายใน 30
วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2.5 เงินเพิ่ม
เงินภาษีค้างชาระให้เพิ่มจานวนตามอัตรา ดังนี้
1. ถ้าชาระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
3. ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
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4. ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง
ถ้ามิได้มกี ารชาระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือน ผูบ้ ริหารท้องถิ่นมีอานาจออก
คาสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผู้ซึ่งค้างชาระค่าภาษี เพื่อนาเงินมาชาระ
เป็นค่าภาษี เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยโดยมิตอ้ งของให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด
ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชาระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่
โดยเหตุใด ๆ ก็ตาม เจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนนั้ ร่วมกัน (มาตรา 45)
2.6 กำรอุทธรณ์ภำษี
เมื่อผู้รับประเมิน ได้รับแจ้งกาประเมินแล้วไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง หรือเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป ก็มีสิทธิยื่นคาร้องของให้พิจารณาการประเมิน
ใหม่ ต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น
โดยกรอกในแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.9) ยื่นแบบดังกล่าวที่สานักงานเทศบาลนครลาปาง ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นเวลาดังกล่าว ผูร้ ับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณา
การประเมินใหม่ และไม่มสี ิทธินาคดีข้นึ สูศ่ าลเว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินนั้
เมื่อผูบ้ ริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งคาชีข้ าดไปยังผูย้ ื่นคาร้องอุทธรณ์
เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับประเมินเห็นด้วยหรือไม่พอใจในคาชี้ขาดดังกล่าว ย่อมมีสทิ ธินาคดีไปสู่
ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องก็ได้ แต่ต้องภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งความ
ให้ทราบคาชี้ขาดนั้น
2.7 บทกำหนดโทษ
มาตรา 46 ผูใ้ ดละเลยไม่แสดงข้อความที่กล่าวไว้ในมาตรา 20 เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุ
สุดวิสัย ท่านว่าผู้นนั้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
มาตรา 47 ผูใ้ ดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึน้ เมื่อเรียกร้อง ไม่นาพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคาถามเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามตามความในมาตรา 21 และ 22 ท่านว่าผูน้ ั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 48 ผูใ้ ด
(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคาเท็จ หรือตอบคาถามด้วยคาอัน
เป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคานวณค่า
รายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี
(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดทั้งสิน้ ที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สนิ ของตนตามที่ควรก็ดี
ท่านว่าผู้นนั้ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร(กำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่)
ภำษีบำรุ งท้ องที่

ผู้มีหน้ ำทีช่ ำระภำษี

เอกสำรสำหรับกำรยืน่ ภำษี

กรอกข้อมูลในแบบพร้อมแนบเอกสารยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่

๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบเสร็ จรับเงินปี ที่ผา่ นมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ออกใบเสร็จรับเงิน
ขั้นตอนการชาระภาษีบารุงท้องที่ เวลาปฏิบัติงานเดิม ๕ นาทีตอ่ ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด ๓ นาทีตอ่ ราย
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กำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี
อัตราภาษีบารุงท้องที่ ที่ดนิ ที่ตอ้ งเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดนิ ที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชน ที่ดนิ ที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ พืน้ ที่ดิน และพืน้ ที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มนี ้าด้วย โดยไม่เป็น
ที่ดนิ ที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน
ที่ดินที่เจ้ำของที่ดินไม่ต้องเสียภำษีบำรุงท้องที่ ได้แก่
1. ที่ดนิ ที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2. ที่ดนิ ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดนิ ของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย
มิได้หาผลประโยชน์
3. ที่ดนิ ของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์
4. ที่ดนิ ที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ
5. ที่ดนิ ที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดนิ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่วา่ จะใช้ประกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดนิ ที่ใช้เป็นสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ที่ดนิ ที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
8. ที่ดนิ ที่ใช้ตอ่ เนื่องกับโรงเรือน ที่ตอ้ งเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ แล้ว
9. ที่ดนิ ของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์
10. ที่ดนิ ที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การ
ระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
11. ที่ดนิ ที่เป็นที่ตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตอ่ กัน
12. ที่ดนิ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีบำรุงท้องที่
ผูท้ ี่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่สาหรับปีนนั้
กำหนดระยะเวลำกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อเสียภำษี
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้อu3591 .ที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ
สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตัง้ อยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มกี ารตี
ราคาปานกลางของที่ดนิ แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนนั้
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อัตรำภำษีและกำรคำนวณภำษี
อัตรำภำษี
1. อัตราภาษีบารุงท้องที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา
2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนีร้ าคาปานกลางของที่ดิน 30,000
บาทแรก เสียภาษี 70 บาท
3. ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท
4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ลม้ ลุก
- เสียกึ่งอัตรา
- ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท
- ที่ดนิ ว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า
กำรคำนวณภำษี
ภาษีบารุงท้องที่ คานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่
กาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี
เนือ้ ที่ดนิ เพื่อคานวณภาษี (ไร่) = เนือ้ ที่ถือครอง - เนือ้ ที่เกณฑ์ลดหย่อน
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ
หลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรเสียภำษี
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดนิ น.ส.3
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
6. หนังสือมอบอานาจกรณีที่ให้ผู้อ่นื มาทาการแทน
กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท. 5 ให้นา ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดิน
หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย
ขั้นตอนในกำรติดต่อขอชำระภำษี
1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผทู้ ี่เป็นเจ้าของที่ดนิ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มกี ารตี
ราคาปานกลางที่ดิน
1) ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ตอ่ เจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มกี ารประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดิน
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2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจสอบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน
(ภบท.9หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเงินเท่าใด
ภายในเดือนมีนาคม
3) ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่
กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน
2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจานวนเนือ้ ที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป
1) เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนือ้ ที่ดนิ หรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่
ต้องมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่
กรณี
2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีตอ่ ไปจานวน
เท่าใด
3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ อันเป็นเหตุให้การลดหย่อน
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ตอ่ เจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
2) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้
3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีตอ่ ไปจานวน
เท่าใด
4) การขอชาระภาษีบารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางาของที่ดิน
ให้ผู้รับประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
เงินเพิ่ม
เจ้าของที่ดินผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ตอ้ งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ ภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุง
ท้องที่เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดนิ ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบ
ถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีบารุงท้องที่
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2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ลดน้อยลง
ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไข
แบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
3. ชีเ้ ขตแจ้งจานวนเนือ้ ที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจ โดยทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษี
บารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไม่ชาระภาษีบารุงท้องที่ภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจานวนเงินที่
ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นาเงินเพิ่มตาม ข้อ 1 - ข้อ 4 มารวม
คานวณด้วย
บทกำหนดโทษ
1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคาเท็จ ตอบคาถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือนา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบารุงท้องที่ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ผูใ้ ดจงใจไม่มาหรือยอมชีเ้ ขต หรือไม่ยอมแจ้งจานวนเนือ้ ที่ดนิ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1
เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
3. ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการสารวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเร่งรัดภาษี
บารุงท้องที่ค้างชาระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
4. ผูใ้ ดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้มาให้ถ้อยคาหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ
หรือสั่งให้ปฏิบัติการเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ หรือไม่มาให้ถ้อยคา
หรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กำรลดหย่อน/กำรยกเว้น/กำรลดภำษี
กำรลดหย่อนภำษี มำตรำ 22
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้
ที่ดนิ นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ตอ้ งเสียภาษีบารุงท้องที่ตาม
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่
(2) เขตเทศบาลตาบลหรือเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อน 200 - 400 ตารางวา
(3) เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตาบลและเขตเมืองพัทยาให้ลดหย่อน 50-100 ตารางวา
(4) ที่ดนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อน ดังต่อไปนี้
- ท้องที่ที่มชี ุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา
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- ท้องที่ที่มชี ุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา - 1 ไร่
- ท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่
บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับลดหย่อนรวมกัน ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
การลดหย่อนให้ลดหย่อนสาหรับที่ดนิ ในจังหวัดเดียวกัน
กำรยกเว้น กำรลดภำษี มำตรำ 23
1. ปีที่ล่วงมาที่ดนิ ที่ใช้เพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ
2. เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุพ้นวิสัย
3. ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเว้น หรือลดภาษีได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
กำรอุทธรณ์ กำรฟ้องศำล
ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุง
ท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ตอ่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผา่ นเจ้า
พนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้ง
ประเมินแล้วแต่กรณีการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผูว้ ่า
ราชการจังหวัดให้ขอคาวินจิ ฉัยอุทธรณ์หรือคาพิพากษาของศาลผู้อุทธรณ์มีสทิ ธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้ว่า
ราชการจังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์
กำรขอคืนภำษีบำรุงท้องที่
ผูท้ ี่เสียภาษีบารุงท้องที่โดยไม่มหี น้าที่ตอ้ งเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสทิ ธิ
ขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีได้โดยยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบารุงท้องที่
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ส่วนโยธำ
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำ กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร

1. ผูข้ ออนุญาตยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1)
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น
1.
2. นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะ
และตรวจพิจารณาแบบ

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาต

4. ผูย้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนี ยม พร้อมรับใบอนุญาต

ขั้นตอนกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ระยะเวลำ 2 วัน/รำย
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
2. สาเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีผขู้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือสาเนาสัญญาเช่า
ที่ดนิ )
3. แบบแปลนการก่อสร้าง
4. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
กรณีก่อสร้ำงบ้ำนขนำดเกิน 150 ตร.ม. เอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
1. รายการคานวณโครงสร้าง
2. สาเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3. หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
**ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ระยะเวลา 2 วัน/ราย
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แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลำ
กำรขออนุญำตรือ้ ถอนอำคำร
1. ผู้ขออนุญำตยืน่ คำขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมแบบ
คำขอ อนุญำตก่อสร้ ำง รื้อถอนดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้ อม
เอกสำร
2. นำยตรวจ ตรวจสอบเอกสำรเบือ้ งต้ น / ตรวจสอบผัง
เมือง และตรวจสอบสภำพสำธำรณะ

3. นำยช่ ำง / วิศวกรตรวจพิจำรณำแบบ

4. เจ้ ำพนักงำนท้ องถิ่นพิจำรณำ คำขออนุญำตรื้อถอน
อำคำร

ขั้นตอนกำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ระยะเวลำ 20 วัน/รำย
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เอกสำรสำหรับกำรยื่นขอ (ระยะเวลำกำรให้บริกำร 20 วัน/รำย)
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุญาต
2. สาเนาโฉนดที่ดนิ ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า (กรณีผู้
ขอไม่ใช่ เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดนิ หรือสาเนาหนังสือ
สัญญาเช่าที่ดนิ )
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
4. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
5. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดนิ บริเวณข้างเคียง
6. รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
7. วิธีการขุดดินและถมดิน
8. ระยะเวลาทาการขุดดิน
9. ชื่อผูค้ วบคุมซึ่งจะต้องเป็นผู้มคี ุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
10. ทีต่ ั้งสานักงานของผูแ้ จ้ง
11. ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดนิ ที่จะทาการขุดดิน
12. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลำ
กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร
1. ผูข้ ออนุญาตยื่นคาขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (แบบ ข.1)
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น
2.

2. นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะ
และตรวจพิจารณาแบบ

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาต

4. ผูย้ ่ืนคาขอชาระค่าธรรมเนี ยม พร้อมรับใบอนุญาต

ขั้นตอนกำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ระยะเวลำ 20 วัน/รำย
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
2. สาเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีผขู้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือสาเนา
สัญญาเช่าที่ดนิ )
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคานวณ
โครงสร้างอาคาร
4. หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคานวณโครงสร้าง
6. รายการคานวณระบบบาบัดน้าเสีย (กรณีอาคารต้องมีระบบบาบัดน้าเสีย)
7. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต
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แผนผังแสดงขั้นตอนกำรขออนุญำตขุดดิน ถมดิน
ขั้นตอนกำรให้บริกำร

1. ผูข้ ออนุญาตยื่นคาขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น
3.
2. นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะ
และตรวจพิจารณาแบบ

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาต

4. ผูย้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนี ยม พร้อมรับใบอนุญาต

ขั้นตอนกำรขออนุญำตขุดดิน ถมดิน ระยะเวลำกำรให้บริกำร : 20 วัน/รำย
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เอกสำรสำหรับกำรยื่นขอ
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
2. สาเนาโฉนดที่ดนิ (กรณีผขู้ อไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือสาเนาสัญญา
เช่าที่ดิน)
3. แบบแปลน รายละเอียดการขุดดิน ถมดิน
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5. สาเนาใบอนุญาตผูป้ ระกอบวิชาชีพรับรองของผู้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผูอ้ อกแบบงานสถาปัตยกรรม
ระยะเวลำกำรให้บริกำร : 20 วัน/รำย
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ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

• ชื่อกระบวนงำน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำใน เทศบำลตำบลนำทัน
• ระเบียบกำรรับสมัครเข้ำเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2 ปีข้ึนไป
2. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มสี ุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ ที่จะเกิด
อุปสรรค ต่อการเรียน
3. เด็กที่สมัครจะมีภูมลิ าเนาอยู่ใน หรือนอกเขตตาบลดงกลางก็ได้
ขั้นตอนกำรรับสมัคร
1. ติดต่อขอรับใบสมัคร
2. กรอกใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัคร
3. ที่สว่ นการศึกษาฯ อบต.ดงกลาง ในเวลาราชการ เวลา 08.00 – 16.30 น.
(วันจันทร์ – ศุกร์)
สถำนที่รับสมัคร
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม เทศบาลตาบลนาทัน
เอกสำรประกอบกำรสมัคร
1. สาเนาสูตบิ ัตร
2. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
4. สมุดบันทึก
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ (ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ใบ
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ส่วนสวัสดิกำรสังคม
ส่วนสวัสดิกำรสังคมมีกระบวนงำนที่ให้บริกำรประชำชน ดังนี้
๑. กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์
กำรขอรับเงินสงเครำะห์
๑. ผูป้ ่วยเอดส์ยื่นเอกสารขอรับการสงเคราะห์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคาขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
๔. เสนอคาขอต่อผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดงกลางลงนามอนุมัติ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๑. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
๓. ใบรับรองแพทย์
๔. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีผู้ป่วยเอดส์ประสงค์ขอรับเงิน
สงเคราะห์ผ่านธนาคาร
จ่ำยเงินสงเครำะห์ภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๒. กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร
กำรลงทะเบียน
๑. ผูม้ ีสทิ ธิลงทะเบียนขอรับเงินเบีย้ ความพิการยื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเบีย้ ความพิการด้วย
ตนเองหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนตาบลดงกลาง
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคาขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
๔. เสนอคาขอต่อผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดงกลางลงนามอนุมัติ
๕. พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิรับเบีย้ ความพิการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๑. บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวติ คนพิการ
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีผขู้ อรับเงินเบีย้ ความพิการประสงค์
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ขอรับเงินเบีย้ ความพิการผ่านธนาคาร
๔. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคาขอแทนคนพิการ
กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำร (จ่ำยภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน)
1. แสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่(ทั้งรับด้วยตนเองและมอบอานาจ)
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจากบัญชีรายชื่อ
3. ลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
กรณีผู้มีสิทธิรับเบี้ยควำมพิกำรเอง
- บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรณีมอบอานาจ
- หนังสือมอบอานาจ หรือบัตรประจาตัวประชาชนผูด้ ูแล หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ตามแต่
กรณี
3. กำรลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
กำรลงทะเบียน
๑. ผูม้ ีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุยื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่สว่ นสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลนาทัน
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคาขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
๔.เสนอคาขอต่อผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดงกลางลงนามอนุมัติ
๕. พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิรับเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๑. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนาทะเบียน
บ้าน และรับรองสาเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
2. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูส้ ูงอายุผา่ นธนาคาร
กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
๑. แสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่(ทั้งรับด้วยตนเองและมอบอานาจ)
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจากบัญชีรายชื่อ
๓. ลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
กรณีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเอง
- บัตรประจาตัวประชาชน
กรณีมอบอำนำจ
- หนังสือมอบอานาจ
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ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร

- บริ ก ารประชาชนในเรื่ อ งการเกษตร รั บ ปรึ ก ษาปั ญ หาเกษตร ปั ญ หาโรคพื ช ต่ า งๆ
ดาเนินการส่งเสริมเผยแพร่เกษตรในด้านต่างๆ และรับปรึกษาปัญหาการเกษตร เช่น ปรึกษา
ปั ญ หาและให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง พั น ธุ์ การปรั บ ปรุ ง เกษตรกรรม การ
ขยายพั นธุ์ การปรับ ปรุงดิน การป้ องกั นและก าจัดศัตรูพืช ปั ญ หายาปราบศั ตรูพื ช ซึ่ ง
ขั้นตอนการดาเนินงาน ในการรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรให้กับประชาชน มีดังนี้

ประชำชนมำขอรับคำปรึกษำ

กรอกแบบฟอร์ มคำร้ อง

เจ้ ำหน้ ำทีพ่ จิ ำรณำและให้
คำปรึกษำในเรื่องนั้นๆ

ระยะเวลำแล้วแต่กรณีของแต่ละเรื่อง

42

ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลนำทัน
ในกำรให้บริกำรประชำชน
เรื่อง กำรขออนุญำต “กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ”

ยืน่ คำขอ ตรวจสอบคำขอ
พร้ อมเอกสำรหลักฐำน

ตรวจสอบสถำนทีป่ ระกอบกำร

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
แจ้ งผู้ประกอบกำรไม่ เกิน ๓ วัน
ชำระค่ ำธรรมเนียม
ผู้ประกอบกำรปรับปรุง/ยืน่ คำขอใหม่

แจ้ งผู้ประกอบกำรรับ /ออกใบอนุญำต
ไม่ เกิน ๗ วัน

ขั้นตอนกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ เวลำปฏิบัติงำน ๗ วัน/ต่อรำย
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กิจกำรทีเ่ ข้ ำข่ ำยจะต้ องชำระใบอนุญำต
 กิจการที่เกี่ยวกับการเลีย้ งสัตว์
 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
 กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม
 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ชาระล้าง
 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่
 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
 กิจการที่เกี่ยวกับไม้
 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์
 กิจการที่เกี่ยวกับ ปีโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี
 กิจการอื่นๆดังนี้
- การพิมพ์หนังสือ หรือพิมพ์อ่นื ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
- การผลิต การซ่อมเรื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
- การผลิต เทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
- การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
- การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
- การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มใิ ช้ส่งิ ทอ
-การก่อสร้าง
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ขั้นตอนในกำรยืน่ คำขอใบอนุญำต

๑.ให้ยื่นคาร้องขอใบอนุญาต เมื่อเริ่มประกอบกิจการพร้อมเอกสารดังนี้
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- ใบอนุญาตทาการค้าจากสานักทะเบียนการค้า
- ใบอนุญาตหรือใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
๒.ในรายที่เคยชาระอยู่ก่อนแล้วให้มายื่นคาขอต่อใบอนุญาตในเดือนธันวาคม ของทุกปี พร้อมทั้งนา
ใบอนุญาตใบเดิมมายื่นด้วย
๓.ถ้ายื่นเกินเดือนธันวาคม จะเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมที่ชาระ

หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเทศบัญญัติควบคุมอำคำร
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กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี
เทศบำลตำบลนำทัน โทรศัพท์:0-86455-7608
หรือเว็บไซต์ http:// www.nt.go.th
และสำมำรถติดต่อคณะผู้บริหำร/ปลัดเทศบำลตำบลนำทัน
และหัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ โดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ดังนี้

นำยฤกษ์รุต ดีประวี
นำยบุญทำน โถนำรัตน์
นำยพรมมำ โถนำรัตน์
นำยสมเพชร โถนำรัตน์
นำยคมกริช ปรีดี
นำยดำเนิน จันทะหงษ์
นำงอุทัยวรรณ ภูพำนไร่
นำยสุพัฒน์ พิทังกร
น.ส.ทิพย์ภิมล ญำณกำย
นำงดวงจิตร สมสวย
นำยวีระพล บึงไกล

นำยก ทต.นำทัน
รองนำยกฯ คนที่ 1
รองนำยกฯ คนที่ 2
เลขำนุกำร นำยกฯ
ปลัด ทต.นำทัน
รองปลัด ทต.นำทัน
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
หัวหน้ำสำนักปลัด
หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำฯ
นักวิชำกำรสุขำภิบำล

โทร. 086-4557608
โทร. 081-4886428
โทร. 064-0941879
โทร. 082 - 3747068
โทร. 095-6708123
โทร. 087-2325246
โทร. 089-8623755
โทร. 098-5848572
โทร. 089-6823232
โทร. 087-9555052
โทร.086-4557608

“ยึดมัน่ ธรรมมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

