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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรับแบบแจ้ งรำยกำรเพื่อชำระภำษีบำรุงท้ องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตบางบอน
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อชาระภาษี บารุงท้ องที่
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตบางบอน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. 2508
2)

กฎกระทรวงกาหนดท้องทีใ่ นเขตกรุงเทพมหานครเพือ่ การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. 2545

3)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสี ยภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. 2525

4)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยกเว้นหรื อลดภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. 2509

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ คูม่ ือปฏิบตั งิ านของฝ่ ายรายได้ พ.ศ. 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
52 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อชาระภาษีบารุงท้ องที่ สานักงานเขตบางบอน ศศินนั ท์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ายรายได้ สานักงานเขตบางบอน เลขที ่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0 2450 3283 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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หมายเหตุ (ติ ดต่อด้วยตนเอง, ไปรษณี ย์)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ให้ เจ้ าของที่ดนิ ในวันที่ 1 มกราคมของปี ใด มีหน้ าที่เสียภาษีบารุงท้ องที่ในปี นัน้ และยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ ต่อ เจ้ า
พนักงานประเมิน ณ สานักงานเขตที่ที่ดนิ ตังอยู
้ ่
กรณีที่ดินรายใหม่ หรื อปี ที่มีการตีราคาปานกลาง ให้ เจ้ าของที่ดนิ ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการตี
ราคาปานกลางที่ดินหรื อทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรื อภายใน 30 วัน กรณีที่ได้ กรรมสิทธิ์ใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ใหม่
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

รับแบบแจ้ งรายการเพื่อเสีย 1 ชัว่ โมง
ภาษีบารุงท้ องที่ (ภ.บ.ท.5)
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ในการกรอกแบบแจ้ ง
รายการเพื่อเสียภาษี บารุง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร

หมำยเหตุ

(การลงลายมือชื่อ
ของเจ้ าของที่ดนิ
และผู้ชี ้เขตพร้ อม
ลงวันเดือนปี หรื อ
กรณีนิติบคุ คลให้
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ท้ องที่ (ภ.บ.ท.5) ดังนี ้ การ
ลงลายมือชื่อของเจ้ าของ
ที่ดนิ และผู้ชี ้เขตพร้ อมลงวัน
เดือน ปี หรื อกรณีนิตบิ คุ คล
ให้ ผ้ มู ีอานาจลงลายมือชื่อ
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 รู ับแบบ, ออก
ใบรับแบบ ภ.บ.ท.5 ให้ แก่ผ้ ู
มายื่น

หมำยเหตุ

ผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อพร้ อม
ประทับตรา, แสดง
หลักฐานประกอบ
ข้ อเท็จจริงตาม
แบบแจ้ งฯ)

การพิจารณา

ตรวจสอบการเป็ นเจ้ าของ 45 วัน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน, ตรวจสอบ
ที่ตงและการใช้
ั้
ประโยชน์,
ประเมินภาษี คานวณค่า
ภาษี

ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร

การพิจารณา

ออกหนังสือแจ้ งการ
7 วัน
ประเมิน (ภ.บ.ท.9) ผ่าน
ระบบ MIS 2, ส่งหนังสือ
แจ้ งการประเมิน (ภ.บ.ท.9)
ให้ ผ้ เู สียภาษีบารุงท้ องที่

ฝ่ ายรายได้
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

โดยตรงหรื อทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 52 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)
4)
5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ทะเบียนบ้ ำน
โฉนดที่ดนิ และ
หนังสือสัญญำ
ซื ้อขำยที่ดนิ หรื อ
หนังสือสัญญำ
อย่ำงอื่น
แผนที่ตงที
ั ้ ่ดนิ
ใบเสร็จรับเงินค่ำ
ภำษีครัง้ สุดท้ ำย
(ถ้ ำมี)
หนังสือรับรองนิติ

กรมกำรปกครอง
กรมที่ดนิ

1
1

กรมที่ดนิ
กรุงเทพมหำนคร

กรมพัฒนำธุรกิจ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1
1

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

6)

บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล)
ใบมอบอำนำจ
กรณีให้ ผ้ อู ื่น
กระทำกำรแทน
หนังสือแต่งตัง้
ผู้จดั กำรมรดก

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

กำรค้ ำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

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 สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0 2450 3285
หมายเหตุ (กรณี ทีเ่ จ้าของที ่ดินไม่เห็นพ้องด้วย หรื อกรณี ทีไ่ ด้รับแจ้งการประเมิ นภาษี บารุงท้องทีแ่ ล้วเห็นว่าการ
ประเมิ นนัน้ ไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิ์ ยืน่ อุทธรณ์ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื น่ ต่อเจ้าพนักงานประเมิ น
ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
1. เจ้าของที ่ดินมี สิทธิ์ อทุ ธรณ์ การตี ราคาปานกลางของทีด่ ิ นได้ภายใน
30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้มีการประกาศราคาปานกลางของทีด่ ิ น
2. หากเห็นว่าการประเมิ นไม่ถูกต้องสามารถอุทธรณ์ ต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ณ สานักงานเขต ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รับ
แจ้งการประเมิ น)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
2)

เอกสารแนบภาษี บารุงท้ องที่ ตารางแสดงขันตอน
้
ระยะเวลา การรับแบบแจ้ งรายการเพื่อชาระภาษีบารุง
ท้ องที่, การอุทธรณ์ภาษี บารุงท้ องที่, การผ่อนชาระภาษีฯ ตาม พ.ร.บ.ภาษีบารุงท้ องที่, การขอผ่อนชาระค่า
ภาษีค้างชาระ, หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
-

19. หมำยเหตุ
สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 450 3201

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

