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คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีบาํ รุงท"องที่
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักบริหารการปกครองท"องที่
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : รับแจ"ง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองที่ พ.ศ. 2508
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท"องที่ 21/07/2558 18:17
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ ฝายพัฒนารายได กองคลัง เทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม%ฮ%องสอน โทร. 053 613008-10 ต%อ 109/ติดต%อดวยตนเอง ณ หน%วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป9ดใหบริการวันจันทร;ถึงวันศุกร; (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต%เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม%หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท"องที่ พ.ศ. 2508 กําหนดให"องค<กรปกครองสวนท"องถิ่นมีหน"าที่ในการรับชําระภาษี
บํารุงท"องทีโ่ ดยมีหลักเกณฑ<และขั้นตอนดังนี้
1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงท"องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู"ที่เปDนเจ"าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปEที่มีการตีราคาปานกลาง
ที่ดิน
(1) ผู"มีหน"าที่เสียภาษีหรือเจ"าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภบท.5) พร"อมด"วยหลักฐานที่ต"องใช"ตอ
เจ"าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปEที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ"าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแล"วแจ"งการประเมินให"ผู"มีหน"าที่เสียภาษี
หรือเจ"าของที่ดินทราบวาจะต"องเสียภาษีเปDนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู"มีหน"าที่เสียภาษีหรือเจ"าของที่ดินจะต"องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปEเว"นแตกรณีได"รับใบแจ"ง
การประเมินหลังเดือนมีนาคมต"องชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ได"รบั แจ"งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปDนเจ"าของที่ดนิ รายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดนิ เดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ"าของที่ดินยืน่ คําร"องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล"วแตกรณีพร"อมด"วยหลักฐานตอเจ"าพนักงาน
ประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันได"รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ"าหน"าที่ได"รับแบบแล"วจะออกใบรับไว"ให"เปDนหลักฐาน
(3) เจ"าพนักงานประเมินจะแจ"งให"เจ"าของที่ดินทราบวาจะต"องเสียภาษีในปEตอไปจํานวนเทาใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช"ที่ดินอันเปDนเหตุให"การลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมี
เหตุอยางอื่นทําให"อัตราภาษีบาํ รุงท"องที่เปลี่ยนแปลงไป

2/3

(1) เจ"าของที่ดินยืน่ คําร"องตามแบบภบท.8 พร"อมด"วยหลักฐานตอเจ"าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช"ที่ดิน
(2) เมื่อเจ"าหน"าที่ได"รบั แบบแล"วจะออกใบรับไว"ให"เปDนหลักฐาน
(3) เจ"าพนักงานประเมินจะแจ"งให"เจ"าของที่ดินทราบวาจะต"องเสียภาษีในปEตอไปจํานวนเทาใด
(4) การขอชําระภาษีบํารุงท"องที่ในปEถัดไปจากปEที่มีการประเมินราคาปานกลางของทีด่ ินให"ผู"รับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปEกอนพร"อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปE
2. กรณีเจ"าของที่ดินไมเห็นพ"องด"วยกับราคาปานกลางที่ดนิ หรือเมื่อได"รับแจ"งการประเมินภาษีบาํ รุงท"องที่แล"วเห็นวา
การประเมินนัน้ ไมถูกต"องมีสิทธิอุทธรณ<ตอผู"วาราชการจังหวัดได"โดยยื่นอุทธรณ<ผานเจ"าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดนิ หรือวันที่ได"รบั การแจ"งประเมินแล"วแตกรณี
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกต"องหรือไมครบถ"วนและไมอาจแก"ไขเพิ่มเติมได"ใน
ขณะนั้นผู"รับคําขอและผู"ยื่นคําขอจะต"องลงนามบันทึกสองฝKายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพร"อมกําหนด
ระยะเวลาให"ผู"ยนื่ คําขอดําเนินการแก"ไข/เพิ่มเติมหากผู"ยื่นคําขอไมดําเนินการแก"ไข/เพิ่มเติมได"ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดผู"
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ"าหน"าที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผู"ยนื่ คําขอจะดําเนินการแก"ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ"วนตามบันทึกสองฝKายนั้นเรียบร"อยแล"ว
5. ระยะเวลาการให"บริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจ"าหน"าทีผ่ ู"รับคําขอได"ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล"วเห็นวามีความครบถ"วนตามที่ระบุไว"ในคูมือประชาชน
6. จะดําเนินการแจ"งผลการพิจารณาให"ผู"ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแล"วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หมายเหตุ
ขั้นตอน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ เจ"าของทรัพย<สินยืน่ แบบแสดงรายการ
1 วัน
กองคลัง เทศบาล
ทรัพย<สิน (ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให"
เมืองแมฮองสอน
เอกสาร
พนักงานเจ"าหน"าที่ตรวจสอบเอกสาร
2) การพิจารณา พนักงานเจ"าหน"าที่พิจารณาตรวจสอบ
30 วัน กองคลัง เทศบาล
รายการทรัพย<สินตามแบบแสดงรายการ
เมืองแมฮองสอน
(ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ"งการ
ประเมินภาษีให"เจ"าของทรัพย<สนิ
ดําเนินการชําระภาษี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัวประชาชน
1
2) สําเนาทะเบียนบ"าน
1
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1
1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ
ชุด

(กรณีเปDนนิตบิ ุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม ภาครัฐผูออก
เอกสาร
1) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
ที่ดินเชนโฉนดที่ดิน , น.ส.3
2) หนังสือมอบอํานาจ
3) ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จ
การชําระคาภาษีบํารุงท"องที่
ของปEกอน
16. คาธรรมเนียม

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

1
1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

0

ฉบับ

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจให"
ดําเนินการแทน)
-

ไม%มีค%าธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
ถ"าการบริการไมเปDนไปตามข"อตกลงที่ระบุไว"ข"างต"น สามารถติดตอเพื่อร"องเรียนได"ที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม%ฮ%องสอน โทร .053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน โทร .053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม%ฮ%องสอน รหัสไปรษณีย; 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม%ฮ%องสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร@ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม%มีแบบฟอร;ม ตัวอย%าง และคู%มือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ@
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต<แล"ว
อุทัย สุดใหม
ปกรณ< จีนาคํา
สมบูรณ< ใจเย็น

