
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษบีาํรงุทอ้งที� 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์กระทรวงมหาดไทย  

 

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

พระราชบญัญัตภิาษีบํารุงทอ้งที� พ.ศ. 2508 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นมหีนา้ที�ในการรับชําระภาษีบํารุงทอ้งที� โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละ่ขั �นตอน ดงันี� 

 1. การตดิตอ่ขอชาํระภาษีบํารุงทอ้งที� 

 

 1.1 การยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิ กรณีผูท้ี�เป็นเจา้ของที�ดนิในวนัที� 1 มกราคม ของปีที�มกีารตรีาคาปานกลางที�ดนิ 

 

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

ประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปีที�มกีารประเมนิราคาปานกลางของที�ดนิ 

 

 (2) เจา้พนักงานประเมนิจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแลว้แจง้การประเมนิใหผู้ม้หีนา้ที�เสยีภาษีหรอืเจา้ของที�ดนิทราบ

วา่จะตอ้งเสยีภาษีเป็นจํานวนเทา่ใดภายในเดอืนมนีาคม 

 

 (3) ผูม้หีนา้ที�เสยีภาษีหรอืเจา้ของที�ดนิจะตอ้งเสยีภาษีภายในเดอืนเมษายนของทกุปี เวน้แตก่รณีไดรั้บใบแจง้การประเมนิหลงั

เดอืนมนีาคม ตอ้งชําระภาษีภายใน 30 วนั นับแตว่นัที�ไดรั้บแจง้การประเมนิ 

 

 1.2 การยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิ กรณีเป็นเจา้ของที�ดนิรายใหมห่รอืจํานวนเนื�อที�ดนิเดมิเปลี�ยนแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของที�ดนิยื�นคํารอ้งตามแบบ ภบท.5 หรอื ภบท.8 แลว้แตก่รณี พรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในกําหนด 

30 วนั นับแตว่นัไดรั้บโอนหรอืมกีารเปลี�ยนแปลง 

 

 (2) เมื�อเจา้หนา้ที�ไดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลักฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของที�ดนิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 

 

 1.3 การยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิกรณีเปลี�ยนแปลงการใชท้ี�ดนิอนัเป็นเหตใุหก้ารลดหย่อนเปลี�ยนแปลงไป หรอืมเีหตอุย่างอื�น

ทําใหอ้ัตราภาษีบํารุงทอ้งที�เปลี�ยนแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของที�ดนิยื�นคํารอ้งตามแบบ ภบท.8 พรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในกําหนด 30 วนั นับแตว่นัที�มกีาร

เปลี�ยนแปลงการใชท้ี�ดนิ 

 

 (2) เมื�อเจา้หนา้ที�ไดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลักฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของที�ดนิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 

 

 (4) การขอชําระภาษีบํารุงทอ้งที�ในปีถัดไปจากปีที�มกีารประเมนิราคาปานกลางของที�ดนิใหผู้รั้บประเมนินําใบเสร็จรับเงนิของปี

กอ่นพรอ้มกับเงนิไปชาํระภายในเดอืนเมษายนของทกุปี 

 

 2. กรณีเจา้ของที�ดนิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับราคาปานกลางที�ดนิ หรอืเมื�อไดรั้บแจง้การประเมนิภาษีบํารุงทอ้งที�แลว้ เห็นวา่การ

ประเมนินั�นไมถ่กูตอ้งมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดัได ้โดยยื�นอทุธรณ์ผา่นเจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วนันับแตว่ันที�

ประกาศราคาปานกลางที�ดนิหรอืวนัที�ไดรั้บการแจง้ประเมนิแลว้แตก่รณี 

 

  3. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั�นผูรั้บคํา

ขอและผูย้ื�นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคําขอ

ดําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิหากผูย้ื�นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคํา

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 



 4. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไม่พจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื�นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยื�น

เอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริ�มนับหลงัจากเจา้หนา้ที�ผูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 6. จะดําเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัที�พจิารณาแลว้เสร็จ 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ปากนํ�าปราณ หมู ่3 ต.ปากนํ�าปราณ อ.ปราณบรุ ีจ.
ประจวบครีขีนัธ ์77220/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 31 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทรัพยส์นิยื�นแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภบท.5 หรอื 
ภบท.8) เพื�อใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที�พจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรอื ภบท.8) และแจง้การประเมนิภาษี
ใหเ้จา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชาํระภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิ�ท ี�ดนิ เชน่ โฉนดที�ดนิ , น.ส.3 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

- 



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

หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) 

6) 
 

ใบเสร็จหรอืสําเนาใบเสร็จการชําระคา่ภาษบํีารุงทอ้งที�ของปีกอ่น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ณ ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 
(หมายเหต:ุ (88/8  หมู ่3 ต.ปากนํ�าปราณ อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์77220 
))  

2) ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลงั โทรศพัท ์ 032-630756  โทรสาร 032-630755 
(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซด ์www.paknampran.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

4) e-mail : paknampran.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

การลดหยอ่นภาษีบํารุงทอ้งที� 
 
 
 ที�ดนิในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ ลดหย่อนไดไ้มเ่กนิ 3 ไร่ สว่นเกนิตอ้งเสยีภาษีตามกําหนดที�กําหนด 
 ที�ดนิที�เจา้ของปลกูบา้นใหเ้ชา่ หรอืปลกูบา้นเพื�อทําการคา้ และไดเ้สยีภาษีโรงเรอืนและที�ดนิแลว้ จะไดรั้บการยกเวน้
ภาษีบํารุงทอ้งที�ในอาคารนั�นตั �งอยู ่
 ที�ดนิวา่งเปลา่ หรอืไมท่ําประโยชนจ์ะตอ้งเสยีภาษีเป็นสองเทา่ของอตัราปกต ิ
 
 
ไมช่าํระคา่ภาษีบํารุงทอ้งที�ภายในระยะเวลาที�กําหนด  
 
 



 เจา้ของที�ดนิ ไมย่ื�นแบบแสดงรายการที�ดนิ (ภ.บ.ท.5) ภายในกําหนดใหเ้สยีเงนิเพิ�มอกี 10% ของคา่ภาษี 
 ยื�นแบบแสดงรายการที�ดนิไมถ่กูตอ้งทําใหจํ้านวนที�ตอ้งเสยีภาษีลดลง ใหเ้สยีเงนิเพิ�ม 10% ของคา่ภาษีที�ประเมนิ
เพิ�มเตมิ 
 ชี�เขต แจง้จํานวนเนื�อที�ดนิไมถู่กตอ้งตอ่เจา้พนักงานสํารวจทําใหจํ้านวนเงนิที�ตอ้งเสยีภาษีลดลง ใหเ้สยีเงนิเพิ�มอกี 
หนึ�งเทา่ ของคา่ภาษีที�ประเมนิเพิ�มเตมิ 
 
 
ไมช่าํระภาษีภายกําหนด (เดอืนเมษายน) ใหเ้สยีเงนิเพิ�มรอ้ยละ 24 ตอ่ปี ของคา่ภาษี (2% ตอ่เดอืน) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงทอ้งที�  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการปกครองทอ้งที� กรมการปกครอง สาํนักบรหิารการปกครองทอ้งที� 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

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

พื�นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทอ้งที�  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ วรากร  โมกแกว้ 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


