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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงท้องที� 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:กองคลงั เทศบาลตําบลหนองขนาน 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงท้องที
 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกับริหารการปกครองท้องที
 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) พระราชบญัญติัภาษีบํารงทุ้องที�พ.ศ.2508 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื 3นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท้องที
 21/07/2558 18:17  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการกองคลงั เทศบาลตําบลหนองขนาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั'งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ (-) 

2) สถานที�ให้บริการเทศบาลนครเทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนตําบลทกุแห่งและเมืองพทัยา/ติดต่อดว้ย

ตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั'งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ (-) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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พระราชบญัญตัภิาษีบํารุงท้องที
พ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นมีหน้าที
ในการรับชําระภาษีบํารุงท้องที

โดยมีหลกัเกณฑ์และ่ขั Bนตอนดงันี B 
 1. การตดิตอ่ขอชําระภาษีบํารุงท้องที
 
 
 1.1 การยื
นแบบแสดงรายการที
ดนิกรณีผู้ ที
เป็นเจ้าของที
ดนิในวนัที
 1 มกราคมของปีที
มีการตีราคาปานกลางที
ดิน 
 
 (1) ผู้ มีหน้าที
เสียภาษีหรือเจ้าของที
ดินยื
นแบบแสดงรายการที
ดนิ (ภบท.5) พร้อมด้วยหลกัฐานที
ต้องใช้ตอ่เจ้าพนกังาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที
มีการประเมินราคาปานกลางของที
ดิน 
 
 (2) เจ้าพนกังานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้ มีหน้าที
เสียภาษีหรือเจ้าของ
ที
ดนิทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเทา่ใดภายในเดือนมีนาคม 
 
 (3) ผู้ มีหน้าที
เสียภาษีหรือเจ้าของที
ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปีเว้นแตก่รณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลงัเดือนมีนาคมต้องชําระภาษีภายใน 30 วนันบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งการประเมิน 
 
 1.2 การยื
นแบบแสดงรายการที
ดนิกรณีเป็นเจ้าของที
ดนิรายใหมห่รือจํานวนเนื Bอที
ดนิเดมิเปลี
ยนแปลงไป 
 
 (1) เจ้าของที
ดนิยื
นคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแตก่รณีพร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายใน
กําหนด 30 วนันบัแตว่นัได้รับโอนหรือมีการเปลี
ยนแปลง 
 
 (2) เมื
อเจ้าหน้าที
ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 
 
 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที
ดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 
 
 1.3 การยื
นแบบแสดงรายการที
ดนิกรณีเปลี
ยนแปลงการใช้ที
ดนิอนัเป็นเหตใุห้การลดหย่อนเปลี
ยนแปลงไปหรือมีเหตุ
อยา่งอื
นทําให้อตัราภาษีบํารุงท้องที
เปลี
ยนแปลงไป 
 
 (1) เจ้าของที
ดนิยื
นคําร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 วนันบัแตว่นัที

มีการเปลี
ยนแปลงการใช้ที
ดิน 
 
 (2) เมื
อเจ้าหน้าที
ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 
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 (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที
ดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 
 
 (4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องที
ในปีถดัไปจากปีที
มีการประเมินราคาปานกลางของที
ดนิให้ผู้ รับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 
 
 2. กรณีเจ้าของที
ดินไมเ่ห็นพ้องด้วยกบัราคาปานกลางที
ดนิหรือเมื
อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที
แล้วเห็นวา่
การประเมินนั Bนไมถ่กูต้องมีสิทธิอทุธรณ์ตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดัได้โดยยื
นอทุธรณ์ผา่นเจ้าพนกังานประเมินภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัที
ประกาศราคาปานกลางที
ดินหรือวนัที
ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแตก่รณี 
 
  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ
มเตมิได้ใน
ขณะนั Bนผู้ รับคําขอและผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ยื
นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิหากผู้ ยื
นคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิได้ภายในระยะเวลาที

กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื
นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนั Bนเรียบร้อยแล้ว 
 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที
ผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามที
ระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื
นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
13. ขั 3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอียดของขั 3นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื
นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื
อให้
พนกังานเจ้าหน้าที

ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั กองคลงั (สํานกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
สว่นตําบลทกุแหง่
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ที� ประเภทขั3นตอน 
รายละเอียดของขั 3นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และเมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าที
พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี 
 

30 วนั กองคลงั (สํานกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
สว่นตําบลทกุแหง่
และเมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วนั 
 

14. งานบริการนี 3ผ่านการดาํเนินการลดขั3นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Bนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หลกัฐานแสดง - 1 1 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กรรมสิทธิ(ที)ดิน
เชน่โฉนดที)ดนิ , 
น.ส.3 

2) 
หนงัสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จ
การชําระคา่ภาษี
บํารุงท้องที)ของปี
ก่อน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลหนองขนาน HIJ-KLMKJN 
หมายเหตุ 
 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
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