
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษบีํารงุทอ้งที� 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญตัภิาษีบาํรงุทอ้งที�พ.ศ. 2508 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นมหีนา้ที�ในการรับชําระภาษีบาํรงุทอ้งที�โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละ่ขั �นตอนดงันี� 

 1. การตดิตอ่ขอชาํระภาษีบํารงุทอ้งที� 

 

 1.1 การยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิกรณีผูท้ี�เป็นเจา้ของที�ดนิในวนัที� 1 มกราคมของปีที�มกีารตรีาคาปานกลางที�ดนิ 

 

 (1) ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีหรอืเจา้ของที�ดนิยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิ (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลกัฐานที�ตอ้งใชต้อ่เจา้พนักงาน

ประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปีที�มกีารประเมนิราคาปานกลางของที�ดนิ 

 

 (2) เจา้พนักงานประเมนิจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแลว้แจง้การประเมนิใหผู้ม้หีนา้ที�เสยีภาษีหรอืเจา้ของที�ดนิทราบ

วา่จะตอ้งเสยีภาษีเป็นจํานวนเท่าใดภายในเดอืนมนีาคม 

 

 (3) ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีหรอืเจา้ของที�ดนิจะตอ้งเสยีภาษีภายในเดอืนเมษายนของทุกปีเวน้แตก่รณีไดร้ับใบแจง้การประเมนิหลงั

เดอืนมนีาคมตอ้งชําระภาษีภายใน 30 วนันับแตว่นัที�ไดร้ับแจง้การประเมนิ 

 

 1.2 การยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิกรณีเป็นเจา้ของที�ดนิรายใหมห่รอืจํานวนเนื�อที�ดนิเดมิเปลี�ยนแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของที�ดนิยื�นคํารอ้งตามแบบภบท.5 หรอืภบท.8 แลว้แตก่รณีพรอ้มดว้ยหลกัฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในกําหนด 

30 วนันับแตว่นัไดร้ับโอนหรือมกีารเปลี�ยนแปลง 

 

 (2) เมื�อเจา้หนา้ที�ไดร้ับแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของที�ดนิทราบว่าจะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 

 

 1.3 การยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิกรณีเปลี�ยนแปลงการใชท้ี�ดนิอนัเป็นเหตใุหก้ารลดหยอ่นเปลี�ยนแปลงไปหรอืมเีหตอุย่างอื�น

ทําใหอ้ัตราภาษีบํารงุทอ้งที�เปลี�ยนแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของที�ดนิยื�นคํารอ้งตามแบบภบท.8 พรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในกําหนด 30 วนันับแตว่นัที�มกีาร

เปลี�ยนแปลงการใชท้ี�ดนิ 

 

 (2) เมื�อเจา้หนา้ที�ไดร้ับแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของที�ดนิทราบว่าจะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 

 

 (4) การขอชําระภาษีบํารงุทอ้งที�ในปีถดัไปจากปีที�มกีารประเมนิราคาปานกลางของที�ดนิใหผู้ร้ับประเมนินําใบเสร็จรับเงนิของปี

กอ่นพรอ้มกับเงนิไปชําระภายในเดอืนเมษายนของทุกปี 

 

 2. กรณีเจา้ของที�ดนิไมเ่หน็พอ้งดว้ยกับราคาปานกลางที�ดนิหรอืเมื�อไดร้ับแจง้การประเมนิภาษีบํารงุทอ้งที�แลว้เหน็วา่การ

ประเมนินั�นไมถ่กูตอ้งมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดัไดโ้ดยยื�นอทุธรณ์ผา่นเจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วนันับแตว่นัที�

ประกาศราคาปานกลางที�ดนิหรอืวนัที�ไดร้ับการแจง้ประเมนิแลว้แตก่รณี 

 

  3. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั�นผูร้ับคํา

ขอและผูย้ื�นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคาํขอ

ดําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิหากผูย้ื�นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนดผูร้ับคําขอจะดาํเนนิการคนืคาํ

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 



 4. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไม่พจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื�นคําขอจะดาํเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยื�น

เอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ�มนับหลงัจากเจา้หนา้ที�ผูร้ับคําขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามที�ระบุไวใ้นคูม่อืประชาชน 

 6. จะดาํเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคาํขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัที�พจิารณาแลว้เสร็จ 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีังหวดั
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 
96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: 
bluru2012@hotmail.co.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :31 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทรัพยส์นิยื�นแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภบท.5 หรอืภ
บท.8) เพื�อใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานเขตเทศบาลนครเทศบาลเมอืงองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุกแหง่และเมอืงพัทยา)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที�พจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรอืภบท.8) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชาํระภาษี 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานเขตเทศบาลนครเทศบาลเมอืงองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทุกแหง่และเมอืงพัทยา)) 

30 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธ ิ�ที�ดนิเชน่โฉนดที�ดนิ , น.ส.3 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีเป็นนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีมอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

ใบเสร็จหรอืสาํเนาใบเสร็จการชําระคา่ภาษบํีารงุทอ้งที�ของปีกอ่น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวดันราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 
1498 http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบาํรงุทอ้งที� 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการปกครองทอ้งที�กรมการปกครองสาํนักบรหิารการปกครองทอ้งที� 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เก ี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัภิาษีบาํรงทุอ้งที�พ.ศ.2508 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั�วไป 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 21:59 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 


