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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีบาํ รุ งท้ องที่ตามพระราชบัญญัตภิ าษีบาํ รุ งท้ องที่พุทธศักราช 2508
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษี บํารุงท้ องที่ตามพระราชบัญญัตภิ าษีบํารุงท้ องที่พทุ ธศักราช 2508
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกอําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี บํารงุทอ้ งทีพ่ .ศ.2508
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตภิ าษีบํารุงท้ องที่พ.ศ.2508
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
1วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษี บํารุงท้ องที่ตามพระราชบัญญัตภิ าษีบํารุง
ท้ องที่พทุ ธศักราช 2508 22/07/2558 13:44
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกองคลังสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษี บํารุงท้ องที่พ.ศ. 2508 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับชําระภาษีบาํ รุงท้ องที่
โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขันตอนดั
้
งนี ้
1. การติดต่อขอชําระภาษีบํารุงท้ องที่
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1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีผ้ ทู ี่เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ในวันที่ 1 มกราคมของปี ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดนิ
(1) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี หรื อเจ้ าของที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภบท.5) พร้ อมด้ วยหลักฐานที่ต้องใช้ ตอ่ เจ้ าพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ
(2) เจ้ าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณค่าภาษี แล้ วแจ้ งการประเมินให้ ผ้ มู ีหน้ าที่เสียภาษี หรื อเจ้ าของ
ที่ดนิ ทราบว่าจะต้ องเสียภาษี เป็ นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี หรื อเจ้ าของที่ดนิ จะต้ องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้ นแต่กรณีได้ รับใบแจ้ งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมต้ องชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเป็ นเจ้ าของที่ดนิ รายใหม่หรื อจํานวนเนื ้อที่ดนิ เดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้ าของที่ดนิ ยื่นคําร้ องตามแบบภบท.5 หรื อภบท.8 แล้ วแต่กรณีพร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วันนับแต่วนั ได้ รับโอนหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้ องเสียภาษีในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ อันเป็ นเหตุให้ การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรื อมีเหตุ
อย่างอื่นทําให้ อตั ราภาษี บํารุงท้ องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้ าของที่ดนิ ยื่นคําร้ องตามแบบภบท.8 พร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต่วนั ที่
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดนิ
(2) เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของที่ดนิ ทราบว่าจะต้ องเสียภาษีในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
(4) การขอชําระภาษี บํารุงท้ องที่ในปี ถัดไปจากปี ที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิ ให้ ผ้ รู ับประเมินนํา
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ใบเสร็จรับเงินของปี ก่อนพร้ อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้ าของที่ดนิ ไม่เห็นพ้ องด้ วยกับราคาปานกลางที่ดนิ หรื อเมื่อได้ รับแจ้ งการประเมินภาษีบํารุงท้ องที่แล้ วเห็นว่า
การประเมินนันไม่
้ ถกู ต้ องมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผา่ นเจ้ าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ประกาศราคาปานกลางที่ดนิ หรื อวันที่ได้ รับการแจ้ งประเมินแล้ วแต่กรณี
3. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนันผู
้ ้ รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคําขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
5. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
6. จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(ภบท.5 หรื อภบท.8) เพื่อให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรื อภบท.8) และ
แจ้ งการประเมินภาษีให้

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้ าของทรัพย์สนิ ดําเนินการ
ชําระภาษี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)
4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
เช่นโฉนดที่ดนิ ,
น.ส.3 ก
ใบมอบอํานาจ
กรณีให้ ผ้ อู ื่นทํา
การแทน
ใบเสร็จหรื อ

กรมการปกครอง

1

-

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

3

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

-

เทศบาลเมืองสุไหง 1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาใบเสร็ จ
โก-ลกอําเภอสุไหง
การชําระค่าภาษี โก-ลกจังหวัด
บํารุงท้ องที่ของปี นราธิวาส
ก่อน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษีบํารุงท้ องที่ (ภ.บ.ท. 5)
-

19. หมายเหตุ
-

