
1/4 
 

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลนาวงอําเภอหวยยอดจังหวัดตรัง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลนาวงอําเภอหวยยอดจังหวัดตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : 
1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองที่พ.ศ.2508 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  สําเนาคูมือประชาชน 17/08/2015 16:34  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการอบต.นาวงอ.หวยยอดจ.ตรัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่
โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังนี ้
 1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที่ 
 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
 (1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
 (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดิน
ทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
 (3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการประเมิน
หลังเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 (1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
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 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยาง
อื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป 
 (1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 
 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
 (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงิน
ของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
 2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเม่ือไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการ
ประเมินนัน้ไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วันนบัแต
วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 
  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน - (สํานักงานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องคการบริหาร
สวนตําบลทุกแหง
และเมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการ
ชําระภาษี 
 

30 วัน - (สํานักงานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องคการบริหาร
สวนตําบลทุกแหง
และเมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เชนโฉนดที่ดิน , 
น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) 
หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จการ
ชําระคาภาษีบํารุง
ทองที่ของปกอน 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนอบต.นาวงอ.หวยยอดจ.ตรังโทร . 075264140 

หมายเหตุ- 
2) ชองทางการรองเรียนwww.navong.go.th 

หมายเหตุ- 
3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

วันที่พิมพ 11/09/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลนาวง

อําเภอหวยยอดจังหวัดตรังสถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 
 

 


