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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ :  กระทรวงมหาดไทย   

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน  อําเภอคลองขลงุ  จังหวัดกําแพงเพชร 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:  การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่

หนวยงานเจาของกระบวนงาน :  กระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบรหิารสวนตําบล   หัว

ถนน  อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

2. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

3. หมวดหมูของงานบริการ:  รับแจง  

4. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองที่  พ.ศ.2508 

 

5. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

6. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

7. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0   วัน 

8. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน       0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด    0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด    0  

9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 21/07/2558 18:17  

10. ชองทางการใหบริการ  

 สถานท่ีใหบริการ   องคการบริหารสวนตําบลหัวถนน   อําเภอคลองขลงุ   จังหวัดกําแพงเพชร / ติดตอดวยตนเอง 

ณ หนวยงาน   

โทรศัพท : 0-5586-5027 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ ( - ) 

 

11. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองทีพ่.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่โดย

มีหลกัเกณฑและข้ันตอนดังน้ี 

 1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที ่

1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปทีม่ีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
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 (1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลกัฐานที่ตองใชตอเจาพนักงาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 

 (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมหีนาทีเ่สียภาษีหรือเจาของที่ดิน

ทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

 

 (3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรบัใบแจงการประเมนิ

หลงัเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเน้ือที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของที่ดินย่ืนคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายใน

กําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรอืมีการเปลี่ยนแปลง 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรบัไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยาง

อื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของที่ดินย่ืนคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่มี

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรบัไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 (4) การขอชําระภาษีบํารงุทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรบัประเมินนําใบเสรจ็รับเงิน

ของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทกุป 

 2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกบัราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการ

ประเมินน้ันไมถูกตองมสีิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยย่ืนอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต

วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรอืวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 

  3. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะน้ันผู

รับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคํา

ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรบัคําขอจะดําเนินการ

คืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ

ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริม่นับหลงัจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว

เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

6. จะดําเนินการแจงผลการพจิารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
 

12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของทรัพยสินย่ืนแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบล 

หัวถนน 

 

 

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2 การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ 

(ภบท.5 หรือภบท.8) และแจง

การประเมินภาษีใหเจาของ

ทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี 

 

30 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบล 

หัวถนน 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
 

13. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน - 1 1 ฉบับ  

2 สําเนาทะเบียนบาน - 1 1 ฉบับ  

3 หนังสือรบัรองนิติบุคคล - 1 1 ชุด (กรณีเปนนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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ท่ี รายการเอกสาร 

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ

ที่ดินเชนโฉนดที่ดิน , 

น.ส.3 

- 1 1 ชุด  

2 หนังสือมอบอํานาจ - 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

3 ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จ

การชําระคาภาษีบํารงุ

ทองที่ของปกอน 

- 1 1 ฉบับ - 

 

 

 

 

15. คาธรรมเนียม   - 

 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน  อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร   

หมายเหตุ  (หมู 6  ต.หัวถนน  อ.คลองขลุง  จ.กําแพงเพชร  เบอรโทรศัพท 05586-5027) 

 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

              - 

 

18. หมายเหตุ   - 

 

 

 

 


