คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่ โดยมี
หลักเกณฑและขั้นตอน ดังนี้
1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
(1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบ
วาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณีไดรับใบแจงการประเมินหลัง
เดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณี พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด
30 วัน นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
(3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหย อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยางอื่น
ทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
(2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
(3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
(4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของป
กอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป
2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลว เห็นวาการ
ประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแตวันที่
ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคํา
ขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40000

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (-))

สถานที่ใหบริการ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องคการบริหารสวนตําบล ทุกแหง
และเมืองพัทยา/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (-))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน
ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภบท.5 หรือ
ภบท.8) เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจงการประเมินภาษี
ใหเจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน , น.ส.3
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน

30 วัน

องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

ลําดับ
4)

5)

6)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีเปนนิติบุคคล)
หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีบํารุงทองที่ของปกอน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
หนวยงานภาษีบํารงทองที่ กรมการปกครอง
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th
))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการปกครองทองที่ กรมการปกครอง สํานักบริหารการปกครองทองที่
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองที่ พ.ศ.2508
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ อบต.ดอนชาง นันทนภัส สําเนาคูมือประชาชน 11/09/2015
11:29
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

