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คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องท่ี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชำระภาษีบำรุงท้องท่ี

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) พระราชบัญญัติภาษีบำรงุท้องท่ีพ.ศ.2508

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องท่ีกองคลัง14/09/2015 10:00

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5 หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโทร. 043-295900 ต่อ 14/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ (-)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องท่ีพ.ศ. 2508

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชำระภาษีบำรุงท้องท่ีโดยมีหลักเกณฑ์แล่ะข้ันตอนดังน้ี

 1. การติดต่อขอชำระภาษีบำรุงท้องท่ี
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 1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน

 (1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5)

พร้อมด้วยหลักฐานท่ีต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน

 (2)

เจ้าพนักงานประเมินจะทำการตรวจอสบและคำนวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้า

ท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม

 (3)

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้

นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องชำระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน

 1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหม่หรือจำนวนเน้ือท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป

 (1) เจ้าของท่ีดินย่ืนคำร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8

แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง

 (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน

 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด

 1.3

การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเ

ปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอ่ืนทำให้อัตราภาษีบำรุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป

 (1) เจ้าของท่ีดินย่ืนคำร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกำหนด 30

วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน

 (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
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 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจำนวนเท่าใด

 (4)

การขอชำระภาษีบำรุงท้องท่ีในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินให้

ผู้รับประเมินนำใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

 2.

กรณีเจ้าของท่ีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเม

ินภาษีบำรุงท้องท่ีแล้วเห็นว่าการประเมินน้ันไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว

่าราชการจังหวัดได้โดยย่ืนอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30

วันนับแต่วันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันท่ีได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี

  3.

กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ

ิ่มเติมได้ในขณะน้ันผู้รับคำขอและผู้ย่ืนคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายกา

รเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม

หากผู้ย่ืนคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผู้รับคำขอ

จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

 4.

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ย่ืน

คำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว

 5.

ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำ

ขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน

 6. จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้น ระยะเวลาใ ส่วนงาน / หมายเหตุ
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ตอนการบริการ ห้บริการ หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินยื

่นแบบแสดงรายการทรั

พย์สิน (ภบท.5 หรือภบท.8)

เพื่อให้พนักงานเจ้

าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร

1 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

คลังเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

2)

การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าท่ี

พิจารณาตรวจสอบรายกา

รทรัพย์สินตามแบบแ

สดงรายการ (ภบท.5

หรือภบท.8)

และแจ้งการประเมินภา

ษีให้เจ้าของทรัพย์

สินดำเนินการชำระภาษี

30 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

คลังเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 31 วัน

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)
บัตรประจำต

ัวประชาชน

- 1 1 ฉบับ -

2)
สำเนาทะเบีย

นบ้าน

- 1 1 ฉบับ -

3) หนังสือรับร - 1 1 ชุด (กรณีเป็นนิต
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ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

องนิติบุคคล ิบุคคล)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์ท

ี่ดินเช่นโฉ

นดท่ีดิน , น.ส.3

- 1 1 ชุด -

2)

หนังสือมอบอ

ำนาจ

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอำ

นาจให้ดำเนิ

นการแทน)

3)

ใบเสร็จหรือส

ำเนาใบเสร็จ

การชำระค่าภ

าษีบำรุงท้

องท่ีของปีก่อน

- 1 1 ฉบับ -

16. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ

หมายเหตุ(ต้ังอยู่ณเลขท่ี 7/5 หมู่ท่ี 4 สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

40240  โทร.043-295900 ต่อ 13)

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ

-


