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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรั บแบบแจ้ งรำยกำรเพื่อชำระภำษีบ ำรุ งท้ องที่
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อชาระภาษี บารุ งท้ องที่
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. 2508
2)

กฎกระทรวงกาหนดท้องที ่ในเขตกรุงเทพมหานครเพื ่อ การลดหย่อนไม่ ต้องเสี ยภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. 2545

3)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง การลดหย่อนไม่ ต้องเสี ยภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. 2525

4)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยกเว้นหรื อลดภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. 2509

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ คู่มือปฏิบตั ิงานของฝ่ ายรายได้ พ.ศ. 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
52 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อชาระภาษี บารุ งท้ องที่ สานักงานเขตดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
1) สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตดุสิต/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ (ติ ดต่ อด้วยตนเอง, ไปรษณี ย์)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ให้ เจ้ าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปี ใด มีหน้ าที่เสี ยภาษี บารุ งท้ องที่ในปี นนั ้ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อ เจ้ า
พนักงานประเมิน ณ สานักงานเขตที่ที่ดินตังอยู
้ ่
กรณี ที่ดินรายใหม่ หรือปี ที่มีการตีราคาปานกลาง ให้ เจ้ าของที่ดินยื่นแบบเสี ยภาษี ภ ายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการตี
ราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน กรณี ที่ได้ กรรมสิ ทธิ์ ใหม่หรือเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินใหม่

หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือกระบวนงานจะเริ่ม นับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ า หน้ าที่ต รวจสอบเอกสารครบถ้ ว นตามที่ ระบุ
ไว้ ในคู่มือประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ ว น/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบู รณ์ เ ป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่น เพิ่มเติม โดยผู้ ยื่นค าขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึ กดังกล่ าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
ดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจไว้ เป็ น หลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร
รับแบบแจ้ งรายการเพื่อ เสี ย
ภาษี บารุ งท้ องที่ (ภ.บ.ท.5)
ตรวจสอบความถูกต้ อง

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร
1 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

(การลงลายมือชื่อ
ของเจ้ าของที่ดิน
และผู้ ชี ้เขตพร้ อม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

ในการกรอกแบบแจ้ ง
รายการเพื่อเสี ยภาษี บารุ ง
ท้ องที่ (ภ.บ.ท.5) ดังนี ้ การ
ลงลายมือชื่อของเจ้ าของ
ที่ดินและผู้ ชี ้เขตพร้ อมลงวัน
เดือน ปี หรือกรณี นิติบุคคล
ให้ ผ้ ู มีอานาจลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา, แสดง
หลักฐานประกอบ
ข้ อเท็จจริงตามแบบแจ้ งฯ,
ลงรับแบบในระบบ MIS 2
ทันที โดยระบุวนั เดือน ปี ที่
รับ แล้ วให้ ลงเลขรับไว้ ใน
แบบ ภ.บ.ท.5 ลงลายมือชื่อ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ู รบั แบบ, ออก
ใบรับแบบ ภ.บ.ท.5 ให้ แก่ผ้ ู
มายื่น

ลงวันเดือนปี หรือ
กรณี นิติบุคคลให้
ผู้ มีอานาจลง
ลายมือชื่อพร้ อม
ประทับตรา, แสดง
หลักฐานประกอบ
ข้ อเท็จจริงตาม
แบบแจ้ งฯ)

การพิจารณา

ตรวจสอบการเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน, ตรวจสอบ
ที่ตงและการใช้
ั้
ประโยชน์,
ประเมินภาษี คานวณค่า
ภาษี

45 วัน

ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
ดุสิต

-

การพิจารณา

ออกหนังสื อแจ้ งการ
ประเมิน (ภ.บ.ท.9) ผ่ าน
ระบบ MIS 2, ส่ งหนังสื อ

7 วัน

ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
ดุสิต

-

2)

3)

หมำยเหตุ

4/6

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

หมำยเหตุ

แจ้ งการประเมิน (ภ.บ.ท.9)
ให้ ผ้ ู เสี ยภาษี บารุ งท้ องที่
โดยตรงหรือทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 52 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
1
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)
4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ทะเบียนบ้ ำน
โฉนดที่ดินและ
หนังสื อสัญญำ
ซื ้อขำยที่ดินหรือ
หนังสื อสัญญำ
อย่ำงอื่น
แผนที่ตงที
ั ้ ่ดิน
ใบเสร็จรับเงิ นค่ำ
ภำษี ครังสุ
้ ดท้ ำย

กรมกำรปกครอง
กรมที่ดิน

1
1

กรมที่ดิน
กรุ งเทพมหำนคร

1
1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-
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ที่

5)

6)
7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(ถ้ ำมี)
หนังสื อรับรองนิติ
บุคคล (กรณี นิติ
บุคคล)
ใบมอบอำนำจ
กรณี ให้ ผ้ ู อื่น
กระทำกำรแทน
หนังสื อแต่งตัง้
ผู้ จดั กำรมรดก

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมพัฒนำธุ รกิจ
กำรค้ ำ

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่ อ 5425-26 โทรสาร 0 2243 5311-5
ต่ อ 5426)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์มแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
2)

เอกสารแนบภาษี บารุ งท้ องที่ ตารางแสดงขันตอน
้
ระยะเวลา การรับแบบแจ้ งรายการเพื่ อชาระภาษี บารุ ง
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ท้ องที่, การอุทธรณ์ ภาษี บารุ งท้ องที่, การผ่ อนชาระภาษี ฯ ตาม พ.ร.บ.ภาษี บารุ งท้ องที่, การขอผ่ อนชาระค่า
ภาษี ค้างชาระ, หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ

26/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

