คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีบำรุ งท้องที่
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:เทสบำลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน: กำรชำระภำษีบำรุ งท้องที่
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบำลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงำนบริ กำรที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้อง:
1) พระรำชบัญญัติภำษีบำรุ งท้องที่ พ.ศ. 2508
6. ระดับผลกระทบ: บริ กำรทัว่ ไป
7. 7.พื้นที่ให้บริ กำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้องบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ –
2) ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วันฃ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นอ้ ยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชน กำรรับชำระภำษีบำรุ งท้องที่ ณัฏฐ์วฒั น์ ทม.สก
11. ช่องทำงกำรให้บริ กำร
1) สถำนที่ให้บริ กำร กองคลัง สำนักงำนเทศบำลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบำล ๒ ต. สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว๒๗๐๐๐
โทร ๐๓๗-๒๔๑๑๙๑ ต่อ ๑๗ โทรสำร ๐๓๗-๒๔๒๗๐๒
เว็บไซต์ www.sakaeocity.go.th / ตดตอด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิ ดให้บริ กำร เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 – 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

พระรำชบัญญัติภำษีบำรุ งท้องที่ พ.ศ. 2508 กำหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรรับชำระภำษี
บำรุ งท้องที่ โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังนี้
1. กำรติดต่อขอชำระภำษีบำรุ งท้องที่
1.1 กำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรที่ดิน กรณีผทู ้ ี่เป้นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคม ของปี ที่มีกำรตีรำคำปำน
กลำงที่ดิน
(1) ผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีหรื อเจ้ำของที่ดินยืน่ แบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐำนที่ตอ้ งใช้ต่อ
เจ้ำพนักงำนประเมินภำยในเดือนมหรำคมของปี ที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดิน
(2) เจ้ำพนักงำนประเมินจะทำกำรตรวจสอบและคำนวรค่ำภำษีแล้วแจ้งกำรประเมินให้ผมู ้ ีหน้ำที่เสี ยภำษี
หรื อเจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสี ยภำษีจำนวนเท่ำใดเดือนมรนำคม
1.2 กำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรที่ดิน กรณี เป็ นเจ้ำของที่ดินรำยใหม่หรื อจำนวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้ำของที่ดินยืน่ คำร้องตำมแบบ ภบท.5 หรื อภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมิน
ภำยในกำหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่รับโอนหรื อมีกำรเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็ นหลักฐำน

(3) เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสี ยภำษีในปี ต่อไปเท่ำใด
1.3 กำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณี เปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินอันเป็ นเหตุให้กำรลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป
หรื อมีเหตุอย่ำงอื่นทำให้อตั รำภำษีบำรุ งท้องที่เปลี่ยนแปลง
(1) เจ้ำของที่ดินยืน่ คำร้องตำมแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในกำหนด 30 วัน
นับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป้นหลักฐำน
(3) เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสี ยภำษีในปี ต่อไปจะนวนเท่ำใด
(4) กำรขอชำระภำษีบำรุ งที่ในปี ถัดไปจำกปี ที่มีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดินให้ผูร้ ับประเมินนำใบ
เสร็ รับเงินของปี ก่อนพร้อมกับเงินไปชำระภำยในดือนเมำยนของทุกปี
2. กรณีเจ้ำของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับรำคำปำนกลำงที่ดิน หรื อเมื่อได้รับแจ้งกำรประเมินภบำรุ งท้องที่แล้ว
เห็นว่ำกำรประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทรณ์ต่อผุว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดได้ โดยยืน่ อุทรณ์ผำ่ นเจ้ำพนักงำน
ประเมินภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ประกำศรำคำปำนกลำงที่ดินหรื อวันที่ได้รับกำรแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณี คำขอหรื อรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้นผูร้ ับคำขอและผูย้ นื่ คำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่ วมกัน
พร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู ้ นื คำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมหำกผูย้ นื่ คำขอไม่ดำเนิ นกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดผูร้ ับคำขอดำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมหำกผุย้ นื่ คำขอไม่ดำเนิ นกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ภำยในระยะเวลำที่กำหนดผูร้ ับคำขอดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
4. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรรำคำขอและยังนับระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผูย้ นื่ คำขอจะดำเนินกำร
แก้ไขคำขอหรื อยืน่ เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ ำยนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลำกำรให้บริ กำรตำมคู่มือเริ่ มนับหลังจำกจ้ำหน้ำที่รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรำยกำรเอกสำร
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
6. จะดำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผยู ้ นื คำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่ที่มีพิจำรณำแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

กำรตรวจสอบ
เอกสำร

2)

กำรพิจำรณำ

รำยระเอียดของขั้นตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้บริ กำร

เจ้ำของทรัพย์สินยืน่ แบบ 1 วัน
แสดงรำยกำรทรัพย์สิน
(ภบท.5 หรื อ ภบท.8)
เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบเอกสำร

พนักงำนที่พิจำรณำ
30 วัน
ตรวจสอบรำยกำร
ทรัพย์สินตำมแบบแสดง
รำยกำร (ภบท.5 หรื อ
ภบท.8) และแจ้งกำร
ประเมินภำษีใหจ้ำของ
ทรัพย์สินดำเนินกำรชำระ
ภำษี
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 31 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทสบำลเมือง
สระแก้ว อำเภอ
เมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

เทสบำลเมือง
สระแก้ว อำเภอ
เมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

หมำยเหตุ

(สำนักงำนเขต
เทสบำลนคร
เทศบำลเมือง
องค์กำรบริ หำร
ส่วนตำบล ทุก
แห่ง และเมือง
พัทยำ)
(สำนักงำนเขต
เทสบำลนคร
เทศบำลเมือง
องค์กำรบริ หำร
ส่วนตำบล ทุก
แห่งและเมือง
พัทยำ)

14. งำนบริ กำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นอตน และระยะเวลำปฎิบตั ิรำชกำรมำแล้วยังไม่ผำ่ นกำรดำเนินลด
ขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงำนภำครับ
ผูอ้ อกเอกสำร

จำนวน
จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
เอกสำรฉบับ สำเนำ
เอกสำตร
จริ ง

หมำยเหตู

1) บัตรประจำตัว
ประชน
2) สำเนำทะเบียน
บ้ำน
3) หนังสื อรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ชุด

(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่ เพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน
ผูอ้ อกเอกสำร
เอกสำรร
ฉบับจริ ง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วย หมำยเหตุ
นับ
เอกสำร
ชุด
-

-

1

0

ฉบับ

3) ใบเสร็จหรื อ
สำเนำใบเสร้
จกำรชำระค่ำภำษี
บำรุ งท้องที่ขงอปี
ก่อน

1

1

ฉบับ

1) หลักฐำนแสดง
กรรม สิ ทธิ์ที่ดิน
เช่นโฉนดที่ดิน
น.ส. 3
2) หนังสื อมอบ
อำนำจ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม

(กรณีมอบอำนำจ
ให้ดำเนินกำร
แทน)
1

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1)

2)

ช่องทำงกำรร้องเรี ยน ๑ ) ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคลัง สำนักงำนเทศบำลเมืองสระแก้ว ถนน
เทศบำล ๒ ต.สระแก้ว จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ ๒) โทร๐๓๗-๒๔๑๓๙๑ ต่อ ๑๗ โทรสำร ๐๓๗๒๔๒๗๐๒ ๓) เว็บไซต์ www.sakaeocity.go.th ๔) ศูนย์บริ กำรประชำชนืสำนักปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ –
ช่องทำงกำรร้องเรี ยน ศูนย์บริ กำรประชำชน สำนักปลัดสำนักรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ. พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษรุ โลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมายเหตุ

