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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีบํารุงทองที่เทศบาลตําบลบานกอก
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการเทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34320 โทร 045-845101 /
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
หนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่โดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจงใหเจาของที่ดินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)
3. เจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมิถนายนของปสุดทายทุกรอบระยะเวลา 4 ป
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายการภาษีที่ดินและแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี(เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีเจาของที่ดินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด(เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีเพิ่ม
กรณีที่ดินรายใหม
ที่ดินรายใหมหรือปที่มีการตีราคาปานกลางใหเจาของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีในเดือนมกราคมของปที่มีการตีราคาปานกลาง
ที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปหรือภายใน 30 วันกรณีที่ไดกรรมสิทธิ์ใหมหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใหมโดยยื่น
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แบบภ.บ.ท. 5 พรอมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณาไดแก
1. โฉนดที่ดิน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบดวยตนเองไดพรอมติดอากรแสดมปตามกฎหมาย)
กรณีที่ดินรายเกา
ใหเจาของที่ดินชําระเงินคาภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูมีหนาที่ยื่นเสียภาษียื่นแบบ
1 วัน
งานจัดเก็บรายได
แสดงรายการเพื่อเสียภาษี
กองคลัง
(ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือน
มกราคมของปแรกที่มีการตี
ราคากลางของที่ดินแบบ
แสดงรายการที่ไดยื่นไวนั้น
1)
ใชไดทุกปในรอบระยะเวลา
4 ปนั้น

การพิจารณา
2)

-

3)

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ประเมินภาษีและคํานวน
ภาษีพรอมทั้งแจงการ
ประเมินใหเจาของที่ทราบวา
จะตองเสียภาษีเปนจํานวน
เทาใดภายในเดือนมีนาคม
ผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองเสีย
ภาษีภายในเดือนเมษายน
เวนแตกรณีไดรับใบแจงการ
ประเมินหลังเดือนมีนาตม
ตองชําระภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

14 วัน

15 วัน

หมายเหตุ

(กรณีเจาของที่ดิน
ใหมหรือจํานวน
เนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงให
เจาของที่ดินยื่น
แบบแสดงรายการ
ที่ดินภายใน 30 วัน
จากวันที่เจาของ
ที่ดินขึ้นใหมหรือ
จํานวนเนื้อที่ดินได
มีการเปลี่ยนแปลง)
งานจัดเก็บรายได
กองคลัง

งานจัดเก็บรายได
กองคลัง

-
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
1
1
ฉบับ
2)
บาน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานการ
1
1
ฉบับ
แสดงกรรมสิทธิ์
1)
ที่ดินเชนโฉนด
ที่ดิน
16. คาธรรมเนียม
1) ฐานภาษีและอัตราภาษีฐานภาษีคือราคาปานกลางที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินไดกําหนดขึ้นเพื่อ
ใชในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่อัตราภาษีคิดจากราคาปานกลางที่ดินที่ใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ในเขต
เทศบาลตําบลบานกอกตามบันทึกผลการตีราคาปานกลางของที่ดินเทศบาลตําบลบานกอก (ตามเอกสารแนบ)
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
ราคาปานกลางที่ดินและอัตราภาษีบํารุงทองที่2)
แบบภ.บ.ท.5-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

25/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตําบลบานกอก
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
สถ.มท.
-

