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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรับชำระภำษีบำรุงท้ องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลก้ ามปูอาเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การรับชาระภาษีบารุงท้ องที่
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนตาบลก้ ามปูอาเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี บารงุท้องทีพ่ .ศ.2508
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับชาระภาษีบารุงท้ องที่องค์การบริหารส่วนตาบลก้ ามปูสาเนาคูม่ ือประชาชน
26/08/2015 10:25
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตาบลก้ามปูอาเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 44110 หมาย
เลขทรศัพท์ 043 790529 โทรสาร 043 790418/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัตภิ าษีบารุงท้ องที่พ.ศ. 2508 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับชาระภาษีบารุงท้ องที่
โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขันตอนดั
้
งนี ้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุงท้ องที่
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1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีผ้ ทู ี่เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ในวันที่ 1 มกราคมของปี ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
(1) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีหรื อเจ้ าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภบท.5) พร้ อมด้ วยหลักฐานที่ต้องใช้ ตอ่ เจ้ าพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ้ าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษีแล้ วแจ้ งการประเมินให้ ผ้ มู ีหน้ าที่เสียภาษีหรื อเจ้ าของ
ที่ดนิ ทราบว่าจะต้ องเสียภาษี เป็ นจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีหรื อเจ้ าของที่ดินจะต้ องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้ นแต่กรณีได้ รับใบแจ้ งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมต้ องชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเป็ นเจ้ าของที่ดนิ รายใหม่หรื อจานวนเนื ้อที่ดนิ เดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้ าของที่ดนิ ยื่นคาร้ องตามแบบภบท.5 หรื อภบท.8 แล้ วแต่กรณีพร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินภายใน
กาหนด 30 วันนับแต่วนั ได้ รับโอนหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของที่ดินทราบว่าจะต้ องเสียภาษีในปี ตอ่ ไปจานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ อันเป็ นเหตุให้ การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรื อมี เหตุ
อย่างอื่นทาให้ อตั ราภาษี บารุงท้ องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้ าของที่ดนิ ยื่นคาร้ องตามแบบภบท.8 พร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วันนับแต่วนั ที่
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของที่ดินทราบว่าจะต้ องเสียภาษีในปี ตอ่ ไปจานวนเท่าใด
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(4) การขอชาระภาษี บารุงท้ องที่ในปี ถดั ไปจากปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ ให้ ผ้ รู ับประเมินนา
ใบเสร็จรับเงินของปี ก่อนพร้ อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้ าของที่ดินไม่เห็นพ้ องด้ วยกับราคาปานกลางที่ดนิ หรื อเมื่อได้ รับแจ้ งการประเมินภาษีบารุงท้ องที่แล้ วเห็นว่า
การประเมินนันไม่
้ ถกู ต้ องมีสิทธิอทุ ธรณ์ตอ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผา่ นเจ้ าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรื อวันที่ได้ รับการแจ้ งประเมินแล้ วแต่กรณี
3. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคาขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
5. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของทรัพย์สินยื่นแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภบท.5 หรื อภบท.8) เพื่อให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลก้ ามปู
อาเภอพยัคฆภูมิ
พิสยั จังหวัด
มหาสารคาม

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลก้ ามปู
อาเภอพยัคฆภูมิ

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

(ภบท.5 หรื อภบท.8) และ
แจ้ งการประเมินภาษีให้
เจ้ าของทรัพย์สินดาเนินการ
ชาระภาษี

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
พิสยั จังหวัด
มหาสารคาม

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 31 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
1
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน 1
2)
บ้ ำน
หนังสือรับรองนิติ 1
3)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ชุด

(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หลักฐำนแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เช่นโฉนดที่ดนิ ,
น.ส.3
หนังสือมอบ

-

1

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

0

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจ

3)

ใบเสร็จหรื อ
สำเนำใบเสร็จ
กำรชำระค่ำภำษี
บำรุงท้ องที่ของปี
ก่อน

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
ให้ ดำเนินกำร
แทน)
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตาบลก้ ามปูอาเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 44110
หมายเลขโทรศัพท์ 043 790529 โทรสาร 043 790418
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
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จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตาบลก้ ามปู
อาเภอพยัคฆภูมิพิสยั จังหวัด
มหาสารคามสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

