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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบาํรุงทองท่ี 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยัธาน ี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จงัหวัดอุทยัธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองที่ พ.ศ.2508 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ    0   วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 21/07/2558 18:17  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง ตาํบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จงัหวัดอุทัยธานี /

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ (-) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่
โดยมีหลักเกณฑและข้ันตอนดังนี ้
 1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที ่
     1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการตีราคาปานกลางที่ดนิ 
          (1) ผูมีหนาทีเ่สียภาษีหรือเจาของที่ดนิยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจา
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของทีด่ิน 
          (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคาํนวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษหีรือ
เจาของที่ดนิทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
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         (3) ผูมีหนาทีเ่สียภาษหีรือเจาของทีด่ินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
    1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิกรณเีปนเจาของที่ดนิรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปล่ียนแปลงไป 
         (1) เจาของทีด่ินยืน่คํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 
         (2) เม่ือเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
         (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดนิทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
    1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิกรณเีปล่ียนแปลงการใชทีด่ินอันเปนเหตใุหการลดหยอนเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุ
อยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปล่ียนแปลงไป 
         (1) เจาของทีด่ินยืน่คํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับ
แตวันที่มีการเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน 
         (2) เม่ือเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
         (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดนิทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
         (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองทีใ่นปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของทีด่ินใหผูรับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
 2. กรณเีจาของที่ดนิไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางทีด่ินหรือเม่ือไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวา
การประเมินนั้นไมถกูตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางทีด่ินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณ ี
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนัพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบนัทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยืน่แบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพ่ือให
พนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบล   
หนองฉาง    
ตําบลหนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

- 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาทีพิ่จารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการ
ชําระภาษี 

30 วัน องคการบริหาร
สวนตําบล   
หนองฉาง    
ตําบลหนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณเีปน         
นิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) หลักฐานแสดง
กรรมสิทธ์ิที่ดนิ
เชนโฉนดทีด่ิน , 
น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการ
แทน) 

3) ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จ
การชําระคาภาษี
บํารุงทองที่ของป
กอน 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง 9/1 หมูที่ 2 ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง 

จังหวัดอุทยัธาน ี61110 เบอรโทรศัพท 0-5651-0753 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชนสํานกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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19. หมายเหต ุ
        - 
 
 

วันท่ีพิมพ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล     

หนองฉาง อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธานี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


