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คู่มือสําหรับประชาชน : จัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : จัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ี 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) ประกาศคกก. ปฏิบัติการตามพ.ร.บ. การค้าข้าวพ.ศ. 2489 ฉ. 143 พ.ศ. 2548 เรื่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขอ

อนุญาตประกอบการค้าข้าวการกําหนดเง่ือนไขในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวและการสั่งถอนหนังสือ
อนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว 
 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พรบ.ภาษีบํารุงท้องท่ีพ.ศ.2508  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 5  นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน 150  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 200  
 จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 1  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน จัดเก็บภาษีบํารุงท้องท่ีกายูบอเกาะ 14/07/2558 09:38  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

โทรศัพท์ 0-7325-4353/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (เดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      ๑. เจ้าของท่ีดินซ่ึงเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ใน 
ท่ีดินหรือครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนเช่นผู้เช่าท่ีดินของรัฐ 
      ๒. ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี๑มกราคมของปีใดมีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ีสาหรับปีนั้น 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

- 
 

กรณีชําระภาษีประจําปี 
๑. นําใบเสร็จรับเงินปีก่อน
มายื่นชําระภาษี  
   
 
 
 
 

2 นาที - - 

2) 

- 
 

๒. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
และรายชื่อจาก
ทะเบียนภ.บ.ท.๖  
 

2 นาที - - 

3) - 
 

๓. ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

1 นาที - - 

4) 

- 
 

กรณีสํารวจภาษีใหม่ 
๑. ยื่นแบบภ.บ.ท.๕พร้อม
หลักฐาน  
 
 

2 นาที - - 

5) 

- 
 

๒. ตรวจสอบหลักฐานและ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
คํานวณภาษี 
 

2 นาที - - 

6) - 
 

๓. ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

1 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงา
นภาครฐั
ผู้ออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ใบเสร็จรับเงินปีท่ีผ่านมา
(กรณียื่นปกติ) 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
หลักฐานท่ีแสดงถึงการเป็น
เจ้าของท่ีดินเช่นสําเนาโฉนด
ท่ีดินน.ส.3 สําเนา ภบท.5 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
สําเนาบัตรประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ้าน( ราย
ใหม่) 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) 1. อัตราภาษีบํารุงท้องท่ีกําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องท่ีแบ่งเป็น 34 อัตรา 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนี้ 
1. ราคาปานกลางท่ีดิน 30,000 บาทแรก 
ค่าธรรมเนียม70 บาท 
หมายเหตุ - 
 

3) 2. ส่วนเกิน 30,000 บาทเสียภาษี 10,000 บาทต่อ 
ค่าธรรมเนียม25 บาท 
หมายเหตุ (เศษของ 10,000 บาทถึง 5,000 บาทให้ถือเป็น 10,000 บาทถ้าไม่ถึง 5,000 บาทให้ปัดท้ิง) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลา โทรศัพท์๐-7320-4817

หรือเว็ปไซต์ http://www.kayuboko.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 22/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


