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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงท้องที 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงท้องที 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีบํารงทุอ้งทีพ.ศ.2508 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีบํารุงท้องทีองค์การบริหารสว่นตําบลพระงามสําเนาคูมื่อประชาชน 

05/08/2015 15:39  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 

หมู่ 3 ตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 16120 โทรศพัท์ 036-810557  โทรสาร 036-810557 

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ (ส่วนการคลงั) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัติภาษีบํารุงท้องทีพ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถินมีหน้าทีในการรับชําระภาษีบํารุงท้องที

โดยมีหลกัเกณฑ์และ่ขนัตอนดงันี 
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 1. การติดตอ่ขอชําระภาษีบํารุงท้องที 

 

 1.1 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีผู้ทีเป็นเจ้าของทีดินในวนัที 1 มกราคมของปีทีมีการตีราคาปานกลางทีดนิ 

 

 (1) ผู้มีหน้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของทีดินยืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลกัฐานทีต้องใช้ตอ่เจ้าพนกังาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดิน 

 

 (2) เจ้าพนกังานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของ

ทีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

 

 (3) ผู้มีหน้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของทีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปีเว้นแตก่รณีได้รับใบแจ้งการ

ประเมินหลงัเดือนมีนาคมต้องชําระภาษีภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีได้รับแจ้งการประเมิน 

 

 1.2 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีเป็นเจ้าของทีดนิรายใหมห่รือจํานวนเนือทีดินเดิมเปลียนแปลงไป 

 

 (1) เจ้าของทีดินยืนคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแตก่รณีพร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายใน

กําหนด 30 วนันบัแตว่นัได้รับโอนหรือมีการเปลียนแปลง 

 

 (2) เมือเจ้าหน้าทีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 

 

 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเท่าใด 

 

 1.3 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีเปลียนแปลงการใช้ทีดินอนัเป็นเหตใุห้การลดหย่อนเปลียนแปลงไปหรือมีเหตุ

อย่างอืนทําให้อตัราภาษีบํารุงท้องทีเปลียนแปลงไป 

 

 (1) เจ้าของทีดินยืนคําร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 วนันบัแตว่นัที

มีการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน 

 

 (2) เมือเจ้าหน้าทีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 

 

 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเท่าใด 
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 (4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องทีในปีถดัไปจากปีทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดนิให้ผู้ รับประเมินนํา

ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 

 

 2. กรณีเจ้าของทีดนิไมเ่หน็พ้องด้วยกบัราคาปานกลางทีดินหรือเมือได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องทีแล้วเห็นวา่

การประเมินนนัไมถ่กูต้องมีสิทธิอทุธรณ์ตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัได้โดยยืนอทุธรณ์ผา่นเจ้าพนกังานประเมินภายใน 30 วนั

นบัแตว่นัทีประกาศราคาปานกลางทีดินหรือวนัทีได้รับการแจ้งประเมินแล้วแตก่รณี 

 

  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิมเติมได้ใน

ขณะนนัผู้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิมเติมได้ภายในระยะเวลาที

กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ

หรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบร้อยแล้ว 

 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทีดนิยืนแบบแสดง

รายการภาษีบํารุงท้องที 

(ภบท.5) เพือให้พนกังาน

เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ

ครบถ้วนถกูต้องของเอกสาร

หลกัฐาน 
 

2 นาที - - 

2) การพิจารณา พนกังานเจ้าหน้าทีพิจารณา 2 นาที - - 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 ตรวจสอบแบบแสดง

รายการภาษีบํารุงท้องที 

(ภบท.5)และแจ้งการ

ประเมินภาษี 
 

3) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทีดนิชําระภาษี 
 

1 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลกัฐานแสดง

กรรมสิทธิ ทีดนิ

เช่นโฉนดทีดิน , 

น.ส.3 

- 1 1 ชดุ - 

2) หนงัสือมอบ - 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจ ให้ดําเนินการ

แทน) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลพระงาม 

หมายเหตุ(หมู่ 3 ตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 16120 โทรศพัท์ 036-810557 โทรสาร 036-

810557 www.prangam.go.th/new  Facebook : อบต.พระงามสิงห์บรีุ) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมองคก์ารบริหารสว่นตําบลพระงาม 

หมายเหตุ(หมู่ 3 ตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 16120 โทรศพัท์ 036-810557 โทรสาร 036-

810557) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดัสิงห์บรีุ 

หมายเหตุ(ศาลากลางจงัหวดัสิงห์บรีุถนนสิงห์บรีุ-บางพานโทรศพัท์ 036-507444  โทรสาร 036-507443) 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบแจ้งรายการเพือเสียบํารุงท้องที (ภบท.5) 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

วันทีพมิพ์ 11/08/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน



6/6 
 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลพระงาม

อําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุสถ.

มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


