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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีบำรุงท้องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับชาระภาษีบารุงท้องที่
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีบารงุท้องที่ พ.ศ.2508
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับชาระภาษีบารุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานเขต 50 เขต (ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
2) สถานที่ให้บริการ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนตาบล ทุกแห่ง และเมืองพัทยา/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีบารุงท้องที่
โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอน ดังนี้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุงท้องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดิน
ทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมิน
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หลังเดือนมีนาคม ต้องชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน
กาหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่าง
อื่นทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
(4) การขอชาระภาษีบารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินนาใบเสร็จรับเงิน
ของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการ
ประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคา
ขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภบท.5 หรือ ภบท.8)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา

30 วัน

-

1)

2)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ
(สานักงานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทุก
แห่ง และเมือง
พัทยา)
(สานักงานเขต
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรือ ภบท.8) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการ
ชาระภาษี

หมำยเหตุ
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทุกแห่ง
และเมืองพัทยา)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 31 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
1
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน 1
1
ฉบับ
2)
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ชุด
3)
บุคคล

ที่
1)
2)
3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เช่น โฉนดที่ดิน ,
น.ส.3
หนังสือมอบ
อานาจ
ใบเสร็จหรือ
สาเนาใบเสร็จการ
ชาระค่าภาษีบารุง
ท้องที่ของปีก่อน

16. ค่ำธรรมเนียม

หมำยเหตุ
(กรณีเป็นนิติ
บุคคล)

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
1
ชุด
-

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน)
-
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1)

1.พืชล้มลุก 5 บำท/ไร่/ปี
2.พืชยืนต้น 22.50 บำท/ไร่/ปี
3.ที่ว่ำงเปล่ำ 10 บำท/ไร่/ปี
4.ที่ดินให้เช่ำ 10 บำท/ไร่/ปี
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หน่วยงานภาษีบุรงท้
า องที่ กรมการปกครอง
หมายเหตุ (กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ 02-629-8306-14 ต่อ 503)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

17/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
สถ.มท.
-

