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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ  รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
    1) พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา     ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0   วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน   0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด   0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี   28/07/2558   13:38  
11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการ  กองคลงัเทศบาลต าบลปราณบรีุ 032-651806-7/ตดิตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ   - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
           ตามพระราชบญัญตัิภาษีบ ารุงท้องท่ีพ.ศ.2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษี
บ ารุงท้องท่ีแสดงรายการท่ีดินเพ่ือประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของท่ีดนิใหม่ตาม
มาตรา 17 ให้เจ้าพนกังานประเมินค านวณภาษีบ ารุงท้องท่ีและแจ้งการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลงัจากการ 
ตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
           1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นต าบล) ประกาศให้เจ้าของท่ีดินย่ืนแบบแสดง
รายการท่ีดนิเพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิเป็นรายแปลงตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด
ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดนิ 
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             2. แจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีคือการท่ีเจ้าพนกังานประเมินด าเนินการค านวณภาษีบ ารุงท้องท่ีของท่ีดนิ
แตล่ะแปลงวา่จะต้องสียภาษีเทา่ใดโดยอาศยัมลูจากแบบแสดงรายการท่ีดนิ (ภ.บ.ท.5) ท่ีเจ้าของท่ีดนิหรือเจ้าพนกังาน
ส ารวจย่ืนตอ่เจ้าพนกังานประเมินเป็นเกณฑ์ค านวณ 
             3. เม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีท าการประเมินและค านวณคา่ภาษีบ ารุงท้องท่ีเรียบร้อยแล้วจะแจ้งการประเมินให้
เจ้าของหรือผู้ รับประเมินทราบโดยการปิดประกาศการประเมิน (ภ.บ.ท.10) ไว้ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลหรือท่ี
ท าการก านนัผู้ใหญ่บ้าน 
             4. การรับช าระภาษีการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีต้องน าเงินมาช าระตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินภายในเดือนเมษายนของทกุปีแตถ้่าปากได้รับการแจ้งการประเมินหลงัเดือนมีนาคมก็ให้ผู้ มีหน้าท่ี
ต้องเสียภาษีน าเงินมาช าระภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง 
             5. การขอรับภาษีบ ารุงท้องท่ีคืนก าหนดให้ผู้ซึง่เสียภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยไมมี่หน้าท่ีต้องเสียหรือกรณีซึง่เสียภาษี
เกินกวา่ท่ีควรต้องเสียผู้นัน้มีสิทธิได้รับเงินคืนได้ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีหรือนบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค า
วินิจฉยัอทุธรณ์แล้วแตก่รณี 
             6. การเร่งรัดการจดัเก็บเม่ือสิน้ก าหนดระยะเวลาช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้วถ้าปรากฏวา่ยงัมีผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษี
บ ารุงท้องท่ีรายใดยงัมิได้ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีให้เสร็จสิน้ก็เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการติดตามเร่งรัดภาษีค้างช าระ
พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2508 มาตรา 12 
             7. การอทุธรณ์ภาษีบ ารุงท้องท่ีเม่ือเจ้าของท่ีดนิผู้ใดได้รับการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้วเห็นวา่การประเมินไม่
ถกูต้องมีสิทธิอทุธรณ์ได้โดยย่ืนอทุธรณ์ตอ่พนกังานประเมินตาม แบบ ภ.บ.ท. 12  ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง
การประเมิน 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าของรายการท่ีดนิย่ืนแบบแสดง
รายการเพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้อง
ของเอกสารหลกัฐาน 

20 นาที เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการท่ีดนิและแจ้งการ
ประเมินภาษี 

20 นาที เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

3) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าของรายการท่ีดนิช าระภาษีบ ารุง
ท้องท่ี 
 

10 นาที เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม    50   นาที 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั - 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หลกัฐานแสดง
กรรมสิทธ์ิโรงเรือนและ
ท่ีดนิพร้อมส าเนาเชน่
โฉนดท่ีดนิ 

- 0 1 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไมมี่ข้อมลูคา่ธรรมเนียม 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  กองคลงัเทศบาลต าบลปราณบรีุ 032-651806-7 

หมายเหตุ   - 
  2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

      ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
         - 
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วันท่ีพมิพ์ 05/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


