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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง
สังกัด: องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองคลัง
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุท้องที่ พ.ศ. 2508
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่ 21/07/2558
13:50
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ ()
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่พ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการรับชําระ
ภาษีบํารุงท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้
1. การติดต่อขอชําระภาษีบํารุงท้องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดิน
(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐาน
ที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสอบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน ให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษี หรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณี
ได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
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1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่ หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐาน
ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด
1.3 การยื่ น แบบแสดงรายการที่ ดิ น กรณี เ ปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ดิ น อั น เป็ น เหตุ ให้ ก ารลดหย่ อ น
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่น ทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้ าของที่ดิ น ยื่น คํ า ร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้ วยหลั กฐานต่อเจ้ าพนั กงานประเมิ น
ภายในกําหนด 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด
(4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน ให้ผู้รับ
ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่
แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่น คําขอจะต้องลงนามบันทึ กสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกั น
พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4.
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะยั ง ไม่ พิ จารณาคํ า ขอและยั ง นั บ ระยะเวลาดํ า เนิ น งานจนกว่ า ผู้ ยื่ น คํ า ขอ
จะดําเนินการแก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่ ประเภทขั้นตอน
บริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
1 วัน
กองคลัง
เอกสาร
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

2) การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน หมายเหตุ
บริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
กองคลัง
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
1
ประชาชน
2) สําเนาทะเบียน 1
บ้าน
3) หนังสือรับรองนิติ 1
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
1
ฉบับ
1

ฉบับ

1

ชุด

(กรณีเป็น
นิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1) หลักฐานแสดง
1
1
ชุด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เช่นโฉนดที่ดิน ,
น.ส.3
2) หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการ
แทน)

4/4
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร หมายเหตุ
ผูอ้ อกเอกสาร
3) ใบเสร็จหรือ
1
1
ฉบับ
สําเนาใบเสร็จการ
ชําระค่าภาษีบํารุง
ท้องที่ของปีก่อน
ที่

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานภาษีบํารุงท้องที่กรมการปกครอง
หมายเหตุ(กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์เขตดุสิตกรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ 02-629-8306-14 ต่อ 503)
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์

