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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบํารงุทองที่ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการปกครองทองที ่

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงทุองทีพ่.ศ.2508 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่21/07/2558 18:17  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานทีใ่หบริการ ทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที ่3 ต.ปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 

โทร.032-591218 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ (-) 

  
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองทีพ่.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมหีนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่

โดยมีหลักเกณฑและข้ันตอนดังนี ้

 1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที ่
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 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณผูีที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปที่มกีารตีราคาปานกลางที่ดิน 

 (1) ผูมีหนาทีเ่สียภาษีหรือเจาของที่ดินยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มกีารประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 

 (2) เจาพนกังานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของ

ที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษเีปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

 (3) ผูมีหนาทีเ่สียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการ

ประเมินหลังเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนบัแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปล่ียนแปลงไป 

 (1) เจาของทีดิ่นยื่นคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายใน

กําหนด 30 วนันับแตวนัไดรับโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนกังานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปล่ียนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุ

อยางอ่ืนทาํใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปล่ียนแปลงไป 

 (1) เจาของทีดิ่นยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกาํหนด 30 วันนบัแตวันที่

มีการเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนกังานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับประเมินนํา

ใบเสร็จรับเงนิของปกอนพรอมกับเงนิไปชาํระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

 2. กรณีเจาของที่ดินไมเหน็พองดวยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวา

การประเมนินัน้ไมถูกตองมสิีทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วัน

นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมนิแลวแตกรณี 

  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน

ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทกึสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนนิการแกไข/เพิม่เติมหากผูยืน่คําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่

กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนกังานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนบัระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยืน่คําขอจะดําเนนิการแกไขคําขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทกึสองฝายนัน้เรียบรอยแลว 
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5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเหน็วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตวนัที่พจิารณาแลวเสร็จ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยืน่แบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให

พนกังานเจาหนาที่

ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน - (สํานักงานเขต

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

องคการบริหาร

สวนตําบลทุกแหง

และเมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ 

(ภบท.5 หรือภบท.8) และ

แจงการประเมินภาษีให

เจาของทรัพยสินดําเนินการ

ชําระภาษี 
 

30 วัน - (สํานักงานเขต

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

องคการบริหาร

สวนตําบลทุกแหง

และเมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 1 1 ฉบับ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเปนนิติ

บุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิท์ี่ดิน

เชนโฉนดที่ดิน , 

น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการ

แทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ

สําเนาใบเสร็จ

การชําระคาภาษี

บํารุงทองที่ของป

กอน 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนหนวยงานภาษีบํารุงทองทีก่รมการปกครอง 

หมายเหตุ(กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรคเขตดุสิตกรุงเทพฯ 

เบอรโทรศัพท 02-629-8306-14 ตอ 503) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกัปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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3) ชองทางการรองเรียน ทีท่าํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี 76130 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
 

วันที่พิมพ 10/08/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวณาปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย  

 
 

 
 


