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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงท้องที่ 

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกาลอ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรบัชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกาลอ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัภิาษีบาํรงทุอ้งทีพ่.ศ.2508 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การรบัชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 21/07/2558 18:17  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการสาํนกังานเขต 50 เขต (ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (-) 

2) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารสว่นตาํบลโคกปรง  หมู่ที ่ 7  ตาํบลโคกปรง  อาํเภอวเิชียรบรีุ  จงัหวดั

เพชรบูรณ์  67130/ตดิต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญตัภิาษีบาํรุงทอ้งท่ีพ.ศ. 2508 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรบัชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท่ี

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละ่ขัน้ตอนดงันี ้

 1. การตดิตอ่ขอชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 

 

 1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิกรณีผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดนิในวนัท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน 

 

 (1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลกัฐานท่ีตอ้งใชต้อ่เจา้พนกังาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

 

 (2) เจา้พนกังานประเมินจะทาํการตรวจอสบและคาํนวณคา่ภาษีแลว้แจง้การประเมินใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของ

ท่ีดนิทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีเป็นจาํนวนเทา่ใดภายในเดือนมีนาคม 

 

 (3) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินจะตอ้งเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปีเวน้แตก่รณีไดร้บัใบแจง้การ

ประเมินหลงัเดือนมีนาคมตอ้งชาํระภาษีภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้การประเมิน 

 

 1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิกรณีเป็นเจา้ของท่ีดนิรายใหมห่รือจาํนวนเนือ้ท่ีดนิเดมิเปล่ียนแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของท่ีดนิย่ืนคาํรอ้งตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลว้แตก่รณีพรอ้มดว้ยหลกัฐานตอ่เจา้พนกังานประเมินภายใน

กาํหนด 30 วนันบัแตว่นัไดร้บัโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 

 

 (2) เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดร้บัแบบแลว้จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีตอ่ไปจาํนวนเทา่ใด 

 

 1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิกรณีเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดนิอนัเป็นเหตใุหก้ารลดหย่อนเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุ

อยา่งอ่ืนทาํใหอ้ตัราภาษีบาํรุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของท่ีดนิย่ืนคาํรอ้งตามแบบภบท.8 พรอ้มดว้ยหลกัฐานตอ่เจา้พนกังานประเมินภายในกาํหนด 30 วนันบัแตว่นัท่ี

มีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 
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 (2) เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดร้บัแบบแลว้จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีตอ่ไปจาํนวนเทา่ใด 

 

 (4) การขอชาํระภาษีบาํรุงทอ้งท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดนิใหผู้ร้บัประเมินนาํ

ใบเสรจ็รบัเงินของปีก่อนพรอ้มกบัเงินไปชาํระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 

 

 2. กรณีเจา้ของท่ีดินไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางท่ีดนิหรือเม่ือไดร้บัแจง้การประเมินภาษีบาํรุงทอ้งท่ีแลว้เห็นวา่

การประเมินนัน้ไมถ่กูตอ้งมีสิทธิอทุธรณต์อ่ผูว้่าราชการจงัหวดัไดโ้ดยย่ืนอทุธรณผ์า่นเจา้พนกังานประเมินภายใน 30 วนั

นบัแตว่นัท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวนัท่ีไดร้บัการแจง้ประเมินแลว้แตก่รณี 

 

  3. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเตมิไดใ้น

ขณะนัน้ผูร้บัคาํขอและผูย่ื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนด

ระยะเวลาใหผู้ย่ื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิหากผูย่ื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดผูร้บัคาํขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงันบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย่ื้นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ

หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 

 5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 

 6. จะดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย่ื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็ 

 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของทรพัยส์ินย่ืนแบบ

แสดงรายการทรพัยส์ิน 

(ภบท.5 หรือภบท.8) เพ่ือให้

1 วนั สว่นการคลงั  

อบต.กาลอ 

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลทกุแหง่ 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบเอกสาร 
 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการทรพัยส์ิน

ตามแบบแสดงรายการ 

(ภบท.5 หรือภบท.8) และ

แจง้การประเมินภาษีให้

เจา้ของทรพัยส์ินดาํเนินการ

ชาํระภาษี 
 

30 วนั สว่นการคลงั  

อบต.กาลอ 

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลทกุแหง่ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
สาํเนาทะเบียน

บา้น 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ

บคุคล) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานแสดง

กรรมสิทธ์ิท่ีดิน

เชน่โฉนดท่ีดนิ , 

น.ส.3 

- 1 1 ชดุ - 

2) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอาํนาจ

ใหด้าํเนินการ

แทน) 

3) 

ใบเสรจ็หรือ

สาํเนาใบเสรจ็

การชาํระคา่ภาษี

บาํรุงทอ้งท่ีของปี

ก่อน 

- 1 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองคก์ารบริหารสว่นตาํบลโคกปรง 

หมายเหตุหมู่ที ่2  ตาํบลกาลอ อาํเภอรามนั  จงัหวดัยะลา 

เบอร์โทรศพัท์ 073729792 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

 

วันทีพ่มิพ ์ 10/08/2558 

สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย นางนรูีหย๊ะ  ขาบี 

อนุมัตโิดย นายอาแว  ซงตายา 

เผยแพร่โดย นางสาวสากิน๊ะ  เลาะแมหอ 

 

 

 
 


