คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริ การ
หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ

การรับชาระภาษี บารุงท้องที่
งานจัดเก็บ องค์การบริ หารส่วนตาบลปางหมู

ขอบเขตการให้บริ การ
สถานที/่ ช่องทางให้บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ

งานจัดเก็บ องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู
184 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5361 3341
โทรสาร : 0 5361 3341 ต่อ 20

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
พระราชบัญญัตภิ าษีบารุงท้องทีพ่ .ศ. 2508 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีใ่ นการรับชาระภาษีบารุงท้องทีโ่ ดยมี
หลักเกณฑ์แล่ะขัน้ ตอนดังนี้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุงท้องที่
1.1 การยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ นิ กรณีผทู้ เ่ี ป็ นเจ้าของทีด่ นิ ในวันที่ 1 มกราคมของปี ทม่ี กี ารตีราคาปานกลางทีด่ นิ
(1) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีหรือเจ้าของทีด่ นิ ยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ นิ (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานทีต่ อ้ งใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในเดือนมกราคมของปี ทม่ี กี ารประเมินราคาปานกลางของทีด่ นิ
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผมู้ หี น้าทีเ่ สียภาษีหรือเจ้าของทีด่ นิ ทราบ
ว่าจะต้องเสียภาษีเป็ นจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีหรือเจ้าของทีด่ นิ จะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รบั ใบแจ้งการประเมินหลัง
เดือนมีนาคมต้องชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมิน
1.2 การยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ นิ กรณีเป็ นเจ้าของทีด่ นิ รายใหม่หรือจานวนเนื้อทีด่ นิ เดิมเปลีย่ นแปลงไป
(1) เจ้าของทีด่ นิ ยืน่ คาร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด
30 วันนับแต่วนั ได้รบั โอนหรือมีการเปลีย่ นแปลง
(2) เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั แบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีด่ นิ ทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปี ต่อไปจานวนเท่าใด
1.3 การยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ นิ กรณีเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ อันเป็ นเหตุให้การลดหย่อนเปลีย่ นแปลงไปหรือมีเหตุอย่าง
อื่นทาให้อตั ราภาษีบารุงท้องทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(1) เจ้าของทีด่ นิ ยืน่ คาร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วันนับแต่วนั ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ
(2) เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั แบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีด่ นิ ทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปี ต่อไปจานวนเท่าใด
(4) การขอชาระภาษีบารุงท้องทีใ่ นปีถดั ไปจากปีทม่ี กี ารประเมินราคาปานกลางของทีด่ นิ ให้ผรู้ บั ประเมินนาใบเสร็จรับเงินของปี
ก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี

หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขในการยื่นคาขอ (ต่อ)
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2. กรณีเจ้าของทีด่ นิ ไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางทีด่ นิ หรือเมือ่ ได้รบั แจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องทีแ่ ล้วเห็นว่าการ
ประเมินนัน้ ไม่ถกู ต้องมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้โดยยืน่ อุทธรณ์ผา่ นเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ประกาศราคาปานกลางทีด่ นิ หรือวันทีไ่ ด้รบั การแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิม่ เติมได้ในขณะนัน้ ผูร้ บั คา
ขอและผูย้ น่ื คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝา่ ยและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผยู้ น่ื คาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิม่ เติมหากผูย้ น่ื คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิม่ เติมได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูร้ บั คาขอจะดาเนินการคืนคา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ น่ื คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยืน่
เอกสารเพิม่ เติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝา่ ยนัน้ เรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ อื เริม่ นับหลังจากเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั คาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น
ว่ามีความครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ น่ื คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพ่ จิ ารณาแล้วเสร็จ

ขันตอนและระยะการให้
้
บริ การ
ขัน้ ตอน

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

1. ยืน่ แบบแสดงรายการ ภ.บ.ท.5

ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้

อบต.ปางหมู

2. เจ้าหน้าทีอ่ อกตรวจสอบแปลงทีด่ นิ

ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้

อบต.ปางหมู

3. เจ้าหน้าทีป่ ระเมินภาษี

ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้

อบต.ปางหมู

4. รับชาระภาษี

ส่วนการคลัง งานจัดเก็บรายได้

อบต.ปางหมู

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
1. ภ.บ.ท.5
2. สาเนาโฉนด, น.ส.3
3. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นทีอ่ อกให้โดยหน่วยงาน

จานวน
จานวน

1
1

ฉบับ
ฉบับ

จานวน

1

ฉบับ

ของรัฐทีม่ รี ปู ถ่ายพร้อมสาเนา

ค่าธรรมเนี ยม
แล้วแต่ประเภทของใบอนุญาตฯ

การรับเรื่องร้องเรียน
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องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู
184 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5361 3341
โทรสาร : 0 5361 3341 ต่อ 20

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล)
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