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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองท่ีพ.ศ.2508 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี อบต.บางเตย/จุฑามณี สืบเสียง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

โทร.0-339-3427-8/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ีโดย

มีหลักเกณฑและข้ันตอนดังนี้ 

 1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน 

 (1) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอเจาพนักงาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

 (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดิน
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ทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

 (3) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการประเมิน

หลังเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายใน

กําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

 (2) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยาง

อ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 

 (2) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองท่ีในปถัดไปจากปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินใหผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงิน

ของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

 2. กรณีเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเม่ือไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีแลวเห็นวาการ

ประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วันนบัแต

วันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรอืวันท่ีไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 

  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผู

รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา

ขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ

คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ

ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว

เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

 6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาของทรัพยสินยื่นแบบ 1 วัน - (งานพัฒนาและ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภบท.5 หรือภบท.8) เพ่ือให

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ

เอกสาร 
 

จัดเก็บรายได กอง

คลัง อบต.บางเตย 

อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73210 

โทร.0-3439-

3427-8) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ 

(ภบท.5 หรือภบท.8) และ

แจงการประเมินภาษีให

เจาของทรัพยสินดําเนินการ

ชําระภาษี 

30 วัน - (งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได กอง

คลัง อบต.บางเตย 

อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73210 

โทร.0-3439-

3427-8) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 

13. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเปนนิติ

บุคคล) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หลักฐานแสดง - 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรรมสิทธิ์ท่ีดิน

เชนโฉนดท่ีดิน , 

น.ส.3 

2) 
หนังสือมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการแทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ

สําเนาใบเสร็จการ

ชําระคาภาษีบํารุง

ทองท่ีของปกอน 

- 1 1 ฉบับ - 

15. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน นิติกร งานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด อบต.บางเตย  

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  หมายเหตุ (โทร.0-3439-3427-8) 

2) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

18. หมายเหตุ 

-วันท่ีพิมพ 10/09/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 




