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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงท้องที่ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางสกั 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกับริหารการปกครองท้องท่ี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) พระราชบญัญติัภาษีบํารงทุอ้งทีพ่.ศ.2508 
6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 21/07/2558 18:17  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลบางสกั 

กองคลงั 71/3  หมู่ที ่1 ต.บางสกั อ.กนัตงั จ.ตรงั 92110   โทรศพัท์075 292311  โทรสาร075 29231-18         
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัภิาษีบํารุงท้องท่ีพ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี
โดยมีหลกัเกณฑ์และ่ขัน้ตอนดงันี ้
 1. การตดิตอ่ขอชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 
 1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิกรณีผู้ ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดนิในวนัท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดนิ 
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 (1) ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดนิย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ (ภบท.5) พร้อมด้วยหลกัฐานท่ีต้องใช้ตอ่เจ้าพนกังาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดนิ 
 (2) เจ้าพนกังานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของ
ท่ีดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
 (3) ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดนิจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปีเว้นแตก่รณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลงัเดือนมีนาคมต้องชําระภาษีภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
 1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิกรณีเป็นเจ้าของท่ีดนิรายใหมห่รือจํานวนเนือ้ท่ีดนิเดมิเปล่ียนแปลงไป 
 (1) เจ้าของท่ีดนิย่ืนคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแตก่รณีพร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายใน
กําหนด 30 วนันบัแตว่นัได้รับโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 
 (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 
 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเท่าใด 
 1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิกรณีเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิอนัเป็นเหตใุห้การลดหยอ่นเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุ
อยา่งอ่ืนทําให้อตัราภาษีบํารุงท้องท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 (1) เจ้าของท่ีดนิย่ืนคําร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 วนันบัแตว่นัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิ 
 (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 
 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเท่าใด 
 (4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดนิให้ผู้ รับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 
 2. กรณีเจ้าของท่ีดนิไมเ่ห็นพ้องด้วยกบัราคาปานกลางท่ีดนิหรือเม่ือได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องท่ีแล้วเห็นวา่
การประเมนินัน้ไมถ่กูต้องมีสทิธิอทุธรณ์ตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัได้โดยย่ืนอทุธรณ์ผา่นเจ้าพนกังานประเมินภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดนิหรือวนัท่ีได้รับการแจ้งประเมนิแล้วแตก่รณี 
  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
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 6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพจิารณาแล้วเสร็จ 
 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สนิย่ืนแบบ
แสดงรายการทรัพย์สนิ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพ่ือให้
พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั - (สํานกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
สว่นตําบลทกุแห่ง
และเมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ
ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สนิดําเนินการ
ชําระภาษี 
 

30 วนั - (สํานกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
สว่นตําบลทกุแห่ง
และเมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วนั 
 

13. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บคุคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานแสดง
กรรมสทิธ์ิท่ีดนิ
เช่นโฉนดท่ีดนิ , 
น.ส.3 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
หนงัสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จ
การชําระคา่ภาษี
บํารุงท้องท่ีของปี
ก่อน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลบางสกั (www.bangsak.go.th)    
ตู้แสดงความคดิเห็น  องค์การบริหารสว่นตําบลบางสกั  71/3 หมูท่ี่ 1 ตําบลบางสกั อําเภอกนัตงั   
จงัหวดัตรัง  92110  โทรศพัท์ : 075 292311   
 

17. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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18. หมายเหตุ 
- 
 
วันที่พมิพ์ 10/08/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย สรุมณไทเมืองพล 
อนุมัตโิดย สวุิทย์คําดี 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 
 

 
 

 


