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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั บชําระภาษีบาํ รุ งท้ องที
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:กองคลัง เทศบาลตําบลหนองขนาน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษี บํารุงท้ องที
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ หารการปกครองท้ องที
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
พระราชบัญญัติภาษี บํารงุท้องที พ.ศ.2508

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน3 ทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษี บํารุงท้ องที 21/07/2558 18:17
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกองคลัง เทศบาลตําบลหนองขนาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง' แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ (-)
2) สถานทีให้ บริการเทศบาลนครเทศบาลเมื ององค์ การบริ หารส่วนตําบลทุกแห่งและเมื องพัทยา/ติ ดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง' แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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พระราชบัญญัตภิ าษี บํารุงท้ องทีพ.ศ. 2508 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินมีหน้ าทีในการรับชําระภาษี บํารุ งท้ องที
โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขันตอนดั
B
งนี B
1. การติดต่อขอชําระภาษี บํารุงท้ องที
1.1 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีผ้ ทู ีเป็ นเจ้ าของทีดินในวันที 1 มกราคมของปี ทีมีการตีราคาปานกลางทีดิน
(1) ผู้มีหน้ าทีเสียภาษี หรื อเจ้ าของทีดินยืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภบท.5) พร้ อมด้ วยหลักฐานทีต้ องใช้ ตอ่ เจ้ าพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดิน
(2) เจ้ าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณค่าภาษี แล้ วแจ้ งการประเมินให้ ผ้ มู ีหน้ าทีเสียภาษี หรื อเจ้ าของ
ทีดินทราบว่าจะต้ องเสียภาษี เป็ นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้ าทีเสียภาษี หรื อเจ้ าของทีดินจะต้ องเสียภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้ นแต่กรณีได้ รับใบแจ้ งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมต้ องชําระภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งการประเมิน
1.2 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีเป็ นเจ้ าของทีดินรายใหม่หรื อจํานวนเนื Bอทีดินเดิมเปลียนแปลงไป
(1) เจ้ าของทีดินยืนคําร้ องตามแบบภบท.5 หรื อภบท.8 แล้ วแต่กรณีพร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วันนับแต่วนั ได้ รับโอนหรื อมีการเปลียนแปลง
(2) เมือเจ้ าหน้ าทีได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของทีดินทราบว่าจะต้ องเสียภาษี ในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
1.3 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีเปลียนแปลงการใช้ ทีดินอันเป็ นเหตุให้ การลดหย่อนเปลียนแปลงไปหรื อมีเหตุ
อย่างอืนทําให้ อตั ราภาษี บํารุ งท้ องทีเปลียนแปลงไป
(1) เจ้ าของทีดินยืนคําร้ องตามแบบภบท.8 พร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต่วนั ที
มีการเปลียนแปลงการใช้ ทีดิน
(2) เมือเจ้ าหน้ าทีได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
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(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของทีดินทราบว่าจะต้ องเสียภาษี ในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
(4) การขอชําระภาษี บํารุงท้ องทีในปี ถัดไปจากปี ทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดินให้ ผ้ รู ับประเมินนํา
ใบเสร็ จรับเงินของปี ก่อนพร้ อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้ าของทีดินไม่เห็นพ้ องด้ วยกับราคาปานกลางทีดินหรื อเมือได้ รับแจ้ งการประเมินภาษี บํารุงท้ องทีแล้ วเห็นว่า
การประเมินนันไม่
B ถกู ต้ องมีสิทธิอทุ ธรณ์ตอ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยืนอุทธรณ์ผา่ นเจ้ าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีประกาศราคาปานกลางทีดินหรื อวันทีได้ รับการแจ้ งประเมินแล้ วแต่กรณี
3. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิมเติมได้ ใน
ขณะนันผู
B ้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคําขอ
หรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
B ยบร้ อยแล้ ว
5. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
6. จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ

13. ขัน3 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขัน3 ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าของทรัพย์สินยืนแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภบท.5 หรื อภบท.8) เพือให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบเอกสาร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองคลัง

หมายเหตุ

(สํานักงานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลทุกแห่ง
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ที

ประเภทขัน3 ตอน

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรื อภบท.8) และ
แจ้ งการประเมินภาษี ให้
เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี

การพิจารณา

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองคลัง

หมายเหตุ

และเมืองพัทยา)
(สํานักงานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลทุกแห่ง
และเมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ3 ่ านการดําเนินการลดขัน3 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
B
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
2)
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ 1
3)
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ชุด

(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หลักฐานแสดง

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที

2)

3)

จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรรมสิทธิ(ที)ดิน
เช่นโฉนดที)ดนิ ,
น.ส.3
หนังสือมอบ
1
อํานาจ
ใบเสร็ จหรื อ
สําเนาใบเสร็ จ
การชําระค่าภาษี
บํารุงท้ องที)ของปี
ก่อน

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน)
-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลหนองขนาน HIJ-KLMKJN
หมายเหตุ
2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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