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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีบาํ รุ งท้ องที่ ตามพระราชบัญญัตภิ าษีบาํ รุ งท้ องที่ พ.ศ. 2508
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษี บํารุงท้ องที่ ตามพระราชบัญญัตภิ าษีบํารุงท้ องที่ พ.ศ. 2508
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อื่นๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ ความเห็นชอบ)
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี บํารุงท้องที ่ พ.ศ.2508
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตภิ าษี บํารุงท้ องที่ พ.ศ. 2508
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท้ องที่ 18/07/2558 10:53
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตํ าบลบางพระ ถนนสาย 3144 ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-7506-7 เว็บไซต์ www.bangphrachon-sao.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ที่ดนิ ที่ต้องเสียภาษี บํารุงท้ องที่ ได้ แก่ ที่ดินที่เป็ นของบุคคลหรื อคณะบุคคล ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ซึง่
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ หรื อสิทธิครอบครองอยูใ่ นที่ดนิ ที่ไม่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดนิ ที่ต้องเสียภาษี บํารุงท้ องที่ ได้ แก่
พื่นที่ดนิ และพื ้นที่ที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีนํ ้าด้ วย โดยไม่เป็ นที่ดนิ ที่เจ้ าของที่ดินได้ รับการยกเว้ นภาษี หรื ออยูใ่ นเกณฑ์ลดหย่อน
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ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี บํารุงท้ องที่ คือ ผู้ที่เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ในวันที่ 1 มกราคมของปี ใด มีหน้ าที่เสียภาษี บํารุงท้ องที่สําหรับปี
นัน้

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีมีการยื่นแสดงรายการ 20 นาที
(ภ.บ.ท.5) ซึง่ ต้ องยื่นใหม่
ทุก 4 ปี ตอ่ ครัง้ (ภายใน
เดือนมกราคม)
1. ผู้เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ยื่น
แบบแสดงรายการที่ดนิ
(ภ.บ.ท.5)
2. เจ้ าหน้ าที่รับแบบยื่น
ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบ
เอกสารกับข้ อมูลใน ผ.ท.4
และ ผ.ท.5
3. คํานวณค่าภาษี บํารุง
ท้ องที่จากหน่วยราคาปาน
กลางที่ดนิ และประเมินค่า
ภาษี บํารุงท้ องที่

การพิจารณา

4. แจ้ งการประเมิน
10 นาที
(ภ.บ.ท.5)
5. ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี บํารุง
ท้ องที่ชําระเงิน และรับ
ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษี บํารุง
ท้ องที่ (ภ.บ.ท.11)

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

สําหรับการชําระภาษี ใน
5 นาที
รอบ 3 ปี ถดั ไป
1. ผู้เป็ นเจ้ าของที่ดนิ แจ้ ง
ชื่อ-สกุล ให้ เจ้ าหน้ าที่เพื่อ
ตรวจสอบเอกสารกับข้ อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
2. ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี บํารุง
ท้ องที่ชําระเงิน และรับ
ใบเสร็ จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 35 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
2)
บ้ าน
เอกสารที่ดนิ 1
3) โฉนด(น.ส.4จ),
น.ส.3ก,น.ส.3
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์
บัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบ
อํานาจ กรณี
มอบอํานาจให้
บุคคลอื่นกระทํา
การแทน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
หมายเหตุ (ถนนสาย 3144 ตําบลบางพระ อํ าเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-3835-7506-7
เว็บไซต์ www.bangphrachon-sao.go.th)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ภ.บ.ท.5
2)

ภ.บ.ท.8ก
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3)

ภ.บ.ท.8
-

19. หมายเหตุ
13/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สถ.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

