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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีบาํ รุ งท้ องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษี บาํ รุงท้ องที่
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
พระราชบัญญัตภิ าษี บํารงุท้องที่ พ.ศ. 2508
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 31 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษี บาํ รุงท้ องที่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตังแต่
้ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษี บํารุงท้ องที่ พ.ศ. 2508 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับชําระภาษี
บํารุงท้ องที่โดยมีหลักเกณฑ์ และขันตอนดั
้
งนี ้
1. การติดต่อขอชําระภาษีบํารุงท้ องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีผ้ ทู ี่เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ในวันที่ 1 มกราคมของปี ที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดนิ
1.
2.
3.
4.
5.
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(1) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี หรื อเจ้ าของที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภบท.5) พร้ อมด้ วยหลักฐานที่
ต้ องใช้ ตอ่ เจ้ าพนักงานระเมินภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ
(2) เจ้ าพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณค่าภาษีแล้ วแจ้ งการประเมินให้ ผ้ มู ีหน้ าที่เสีย
ภาษี หรื อเจ้ าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้ องเสียภาษีเป็ นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี หรื อเจ้ าของที่ดนิ จะต้ องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้ นแต่กรณี
ได้ รับใบแจ้ งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้ องชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเป็ นเจ้ าของที่ดนิ รายใหม่ หรื อจํานวนเนื ้อที่ดนิ เดิมเปลีย่ นแปลงไป
(1) เจ้ าของที่ดนิ ยื่นคําร้ องตาม แบบ ภบท.5 หรื อ ภบท.8 แล้ วแต่กรณีพร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ า
พนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ได้ รับโอน หรื อมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้ องเสียภาษีในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ อันเป็ นเหตุให้ การลดหย่อนเปลีย่ นแปลงไป
หรื อมีเหตุอย่างอื่นทําให้ อตั ราภาษี บาํ รุงท้ องที่เปลีย่ นแปลงไป
(1) เจ้ าของที่ดนิ ยื่นคําร้ องตามแบบ ภบท.8 พร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ
(2) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้ องเสียภาษีในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
(4) การขอชําระภาษี บํารุงท้ องที่ในปี ถัดไปจากปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ ให้ ผ้ รู ับ
ประเมินนําใบเสร็ จรับเงินของปี ก่อน พร้ อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้ าของที่ดนิ ไม่เห็นพ้ องด้ วยกับราคาปานกลางที่ดนิ หรื อเมื่อได้ รับแจ้ งการประเมินภาษีบํารุงท้ องที่แล้ ว
เห็นว่าการประเมินนันไม่
้ ถกู ต้ องมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผา่ นเจ้ าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ประกาศราคาปานกลางที่ดนิ หรื อวันที่ได้ รับการแจ้ งประเมินแล้ วแต่กรณี
3. กรณีคําขอ หรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติม
ได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคําขอ และผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ าย และรายการเอกสาร / หลักฐานร่วมกันพร้ อม
กําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข / เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข / เพิ่มเติมได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ และเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ ไขคําขอ หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
5. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอ และรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
6. จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(ภบท.5 หรื อ ภบท.8)
เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรื อ ภบท.8) และ
แจ้ งการประเมินภาษี ให้
เจ้ าของทรัพย์สนิ ดําเนินการ
ชําระภาษี

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมายเหตุ

1. ระยะเวลา :
1 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ
1. ระยะเวลา :
30 วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
หมายเหตุ
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
พร้ อมลงนาม
1) ประชาชน
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
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ที่
2)
3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

หนังสือรับรอง
นิตบิ คุ คล

-

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง กรรมสิทธิ์ที่ดนิ
เช่นโฉนดที่ดนิ ,
น.ส.3
หนังสือมอบ
อํานาจ
ใบเสร็จหรื อ
สําเนาใบเสร็ จ
การชําระค่าภาษี
บํารุงท้ องที่ของปี
ก่อน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
กรณีเป็ นนิตบิ คุ คล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

กรณีมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการแทน
-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 034-845050
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาครสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

