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คู่มือสาหรั บประชาชน : การรับชาระภาษีบารุงท้ องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชาระภาษีบารุงท้ องที่
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี บารงุท้องที ่ พ.ศ.2508
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน คูม่ ือประชาชน การรับชาระภาษีบารุงท้ องที่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยแอ่ง อาเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0 4374 6080/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษีบารุงท้ องที่ พ.ศ. 2508 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับชาระ
ภาษีบารุงท้ องที่ โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขันตอน
้
ดังนี ้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุงท้ องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีผ้ ทู ี่เป็ นเจ้ าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปี ที่มีการตีราคาปาน
กลางที่ดนิ
(1) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีหรื อเจ้ าของที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภบท.5) พร้ อมด้ วยหลักฐานที่ต้องใช้ ตอ่
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เจ้ าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ
(2) เจ้ าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษี แล้ วแจ้ งการประเมินให้ ผ้ มู ีหน้ าที่เสีย
ภาษีหรื อเจ้ าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้ องเสียภาษีเป็ นจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีหรื อเจ้ าของที่ดนิ จะต้ องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้ นแต่กรณีได้ รับใบ
แจ้ งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้ องชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเป็ นเจ้ าของที่ดนิ รายใหม่หรื อจานวนเนื ้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้ าของที่ดนิ ยื่นคาร้ องตามแบบ ภบท.5 หรื อ ภบท.8 แล้ วแต่กรณี พร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงาน
ประเมินภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ได้ รับโอนหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบแล้ ว จะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้ องเสียภาษีในปี ตอ่ ไปจานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ อันเป็ นเหตุให้ การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป
หรื อมีเหตุอย่างอื่นทาให้ อตั ราภาษีบารุงท้ องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้ าของที่ดนิ ยื่นคาร้ องตามแบบ ภบท.8 พร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินภายในกาหนด
30 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบแล้ ว จะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของที่ดินทราบว่าจะต้ องเสียภาษีในปี ตอ่ ไปจานวนเท่าใด
(4) การขอชาระภาษีบารุงท้ องที่ในปี ถดั ไปจากปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ ให้ ผ้ รู ับประเมิน
นาใบเสร็จรับเงินของปี ก่อนพร้ อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้ าของที่ดินไม่เห็นพ้ องด้ วยกับราคาปานกลางที่ดนิ หรื อเมื่อได้ รับแจ้ งการประเมินภาษี บารุงท้ องที่แล้ ว
เห็นว่าการประเมินนันไม่
้ ถกู ต้ องมีสิทธิอทุ ธรณ์ตอ่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผา่ นเจ้ าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรื อวันที่ได้ รับการแจ้ งประเมินแล้ วแต่กรณี
3. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้
ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ ไขคาขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
5. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

2)

1 วัน

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วย
แอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

30 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วย
แอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

เจ้ าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5
หรื อ ภบท.8) เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรื อ ภบท.8) และแจ้ ง
การประเมินภาษี ให้ เจ้ าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ
(สานักงานเขต เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง
องค์การบริหารส่วน
ตาบล ทุกแห่ง และ
เมืองพัทยา)
(สานักงานเขต เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง
องค์การบริหารส่วน
ตาบล ทุกแห่ง และเมือง
พัทยา)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
1
2
3

รายการเอกสารยืนยันตัวตน
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้ าน
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
-

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1
1
1

จานวนเอกสาร
สาเนา
1
1
1

หน่ วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ชุด

หมายเหตุ
(กรณีเป็ นนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1)

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดนิ , น.ส.3
หนังสือมอบอานาจ

2)

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออก จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
1
1

ใบเสร็จหรื อสาเนาใบเสร็จการชาระค่าภาษี บารุงท้ องที่ ของปี ก่อน
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
3)

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1
ชุด
0
ฉบับ
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
-
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4374 6080
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานภาษี บาุุ รงท้ องที่ กรมการปกครอง
หมายเหตุ (กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เบอร์ โทรศัพท์ 02-629-8306-14 ต่อ 503)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

31/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สถ.มท.
-

