
คู�มือสําหรบัประชาชน : การชําระภาษบีาํรุงท�องที ่
หน�วยงานท่ีให�บรกิาร :องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี จังหวัดสรุาษฎร�ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ% วิธีการ เงือ่นไข (ถ�ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีบาํรุงท�องที่พ.ศ.2508 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นมีหน�าท่ีในการรับชาํระภาษี
บํารุงท�องท่ีแสดงรายการท่ีดินเพ่ือประเมินภาษบีาํรงุท�องทีส่าํหรับป2แรกของการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม�ตามมาตรา 
17ให�เจ�าพนักงานประเมินคาํนวณภาษีบาํรุงท�องท่ีและแจ�งการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคา 
ปานกลางของท่ีดิน 
 1. องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (เทศบาลหรือองค�การบริหารส�วนตาํบล) ประกาศให�เจ�าของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน
เพ่ือเสียภาษีบาํรุงท�องท่ียื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป9นรายแปลงตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดภายในเดือน
มกราคมของป2แรกที่มีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
 2. แจ�งการประเมินภาษีบาํรงุท�องทีค่ือการที่เจ�าพนักงานประเมินดําเนินการคาํนวณภาษบีาํรงุท�องท่ีของท่ีดินแต�ละแปลง
ว�าจะต�องสยีภาษีเท�าใด โดยอาศัยมูลจากแบบแสดงรายการท่ีดิน(ภ.บ.ท.5)ที่เจ�าของท่ีดินหรือเจ�าพนกังานสํารวจย่ืนต�อเจ�า
พนักงานประเมินเป9นเกณฑ�คาํนวณ 
 3. เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีทําการประเมินและคํานวณค�าภาษีบํารุงท�องท่ีเรียบร�อยแล�ว จะแจ�งการประเมินให�เจ�าของหรอื
ผู�รบัประเมินทราบ โดยการป?ดประกาศการประเมิน (ภ.บ.ท.10) ไว�ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลหรือท่ีทาํการกาํนัน 
ผู�ใหญ�บ�าน 
4. การรับชาํระภาษี การชาํระภาษีบํารุงท�องท่ีผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีต�องนําเงินมาชาํระต�อพนักงานเจ�าหน�าที่องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น ภายในเดือนเมษายน ของทุกป2 แต�ถ�าปากได�รบัการแจ�งการประเมินหลงัเดือนมีนาคม ก็ให�ผู�มีหน�าท่ีต�องเสีย
ภาษีนําเงินมาชาํระภายใน 30 วันนับแต�วันที่ได�รบัแจ�ง 
 5. การขอรับภาษีบาํรงุท�องทีค่ืน กําหนดให�ผู�ซึ่งเสียภาษีบาํรุงท�องท่ีโดยไม�มีหน�าท่ีต�องเสีย หรือกรณีซ่ึงเสียภาษีเกินกว�าท่ี
ควรต�องเสียผู�น้ันมีสทิธิได�รบัเงินคืน ได�ภายในหน่ึงป2นับแต�วนัที่เสียภาษีบาํรุงท�องที่ หรือนบัแต�วันท่ีได�รับแจ�งคาํวินิจฉัย
อุทธรณ� แล�วแต�กรณ ี
 6. การเร�งรัดการจัดเก็บ เม่ือสิ้นกาํหนดระยะเวลาชําระภาษีบํารุงท�องท่ีแล�ว ถ�าปรากฏว�ายงัมีผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบาํรงุท�องท่ี
รายใดยังมิได�ชาํระภาษีบาํรงุท�องท่ีให�เสรจ็สิ้น ก็เป9นหน�าทีข่องเจ�าหน�าท่ีในการติดตามเร�งรัดภาษีค�างชาํระ พ.ร.บ.ภาษีบาํรงุ
ท�องท่ี พ.ศ.2508 มาตรา 12 
 
 7. การอุทธรณ�ภาษีบาํรุงท�องที่ เม่ือเจ�าของท่ีดินผู�ใดได�รับการประเมินภาษีบาํรุงท�องท่ีแล�วเห็นว�าการประเมิน ไม�ถูกต�องมี
สิทธิอุทธรณ�ได�โดยยื่นอุทธรณ�ต�อพนักงานประเมินตามแบบ ภ.บ.ท. 12 ภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ได�รับแจ�งการประเมิน 
ช�องทางการให�บริการ 
สถานท่ีให
บริการ ระยะเวลาเป�ดให
บริกา 



กองคลงัองค�การบริหารส�วนตาํบลบางใบไม� 
โทรศัพท�.0-7729-2916 ต�อ 102 
โทรสาร.0-7729-2916 ต�อ 104 
www.bangbaimai.go.th/ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ร เป"ดให�บรกิารวัน จันทร� ถงึ วันศุกร� 
(ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต�เวลา 
08:30 - 16:30 น. (ไม�มีพักเที่ยง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :46 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ�าของรายการท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการ เพ่ือให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบความครบถ�วนถูกต�องของเอกสาร
หลักฐาน 
หมายเหตุ: 1.ระยะเวลา : 1วัน ภายในเดือนมกราคมของทุกป/ 
2.หน�วยงานผู�รับผิดชอบคือ อบต.บางใบไม� 

1 วัน องค�การบริหาร 
ส�วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎร�ธานี 
จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ�าหน�าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการที่ดิน และแจ�ง
การประเมินภาษ ี
หมายเหตุ: 1.ระยะเวลา :ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีย่ืนแสดง
รายการท่ีดิน(ตามพระราชบัญญัติภาษีบาํรุงท�องท่ีงพ.ศ.2508 
2.หน�วยงานผู�รับผิดชอบคือ/อบต.บางใบไม� 

30 นาที องค�การบริหารส�วน
ตําบลบางใบไม� อําเภอ

เมืองสรุาษฎร�ธานี 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 

3) การพิจารณา 
เจ�าของรายการท่ีดินชําระภาษีบาํรุงท�องท่ี 
หมายเหตุ: 1.ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต�ได�รบัแจ�งการ
ประเมิน  
2. หน�วยงานผู�รบัผิดชอบคือ อบต.บางใบไม� 

30 นาที องค�การบริหารส�วน
ตําบลบางใบไม� อําเภอ

เมืองสรุาษฎร�ธานี 
จังหวัดสุราษฎร�ธานี 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ�าน 
ฉบับจรงิ1ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

3) 
 

แผนผังแสดงสถานที่ต้ังหรือแสดงป6ายรายละเอยีดเกี่ยวกบัป6ายวัน
เดือนป7ท่ีติดต้ังหรือแสดง 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการเช�นสําเนาใบทะเบียนการค�าสําเนา
ทะเบียนพาณิชย%สาํเนาทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร�อมสําเนา 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป6าย (ถ�ามี)  
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอํานาจให�ดําเนินการแทน) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

1) ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร�ละ ๓๐,๐๐๐ บาทให�เสียภาษีดังน้ีราคา
ปานกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก 
หมายเหตุ: อัตราภาษีบาํรุงท�องท่ีกําหนดไว�ในบัญชีท�าย
พระราชบัญญัติ แบ�งเป4น ๓๔ อัตรา 

 ค�าธรรมเนียม70 บาท 
 
 

2) ส�วนท่ีเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ: - 

 ค�าธรรมเนียม25 บาท 
 



ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 
 

3) ประกอบกสิกรรม ประเภทไม�ล�มลุก 
 - เสียก่ึงอัตรา 
 - ด�วยตนเอง ไม�เกินไร�ละ ๕ บาท 
 - ท่ีดินว�างเปล�า เสียเพิ่ม ๑ เท�า 
หมายเหตุ: - 

 ค�าธรรมเนียม5 บาท 
 
 

 
ช�องทางการร�องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ�าการบริการไม�เป9นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น สามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี 
หมายเหตุ: กองคลังองค�การบริหารส�วนองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�  
โทรศัพท�.0-7729-2916  ต�อ  102 

2) ศูนย�บริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร%ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร%ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 

ช่ือกระบวนงาน:การชาํระภาษีบาํรุงท�องที ่
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน:องค�การบรหิารส�วนตําบลเวียงแก�ว อาํเภอลี้ จงัหวัดลาํพูน กรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่น องค�การบริหารส�วนตาํบลเวียงแก�ว อําเภอลี้ จังหวัดลาํพูน 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว 
หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให�อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1)พระราชบัญญัติภาษีบาํรุงท�องท่ี  พ.ศ.2508 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



พ้ืนที่ให�บริการ: ท�องถิ่น 
กฎหมายข�อบงัคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:ข�อบญัญตัิองค�การบรหิารส�วนตําบลเวียงแก�ว ประจาํป2 2550 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 4.0 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 50 
 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 100 
 จํานวนคาํขอท่ีน�อยท่ีสุด 10 
ช่ืออ�างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู�มือประชาชน] การชาํระภาษีบาํรุงท�องท่ี 24/07/2558 11:01 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข�อมูลคู�มอืสาํหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร�คู�มือ: - 


