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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงทองท่ี 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลทุงพง อําเภอหนองฉาง จงัหวัดอุทัยธานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลทุงพง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

   1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองทีพ่.ศ.2508 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรบัชําระภาษีบํารุงทองที่ 21/07/2558 18:17  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบรหิารสวนตําบลทุงพง อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี / ติดตอดวยตนเอง  

ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

  

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองทีพ่.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่โดย

มีหลกัเกณฑและข้ันตอนดังน้ี 

       1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที ่

       1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูทีเ่ปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปที่มกีารตีราคาปานกลางที่ดิน 

       (1) ผูมหีนาทีเ่สียภาษีหรือเจาของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลกัฐานที่ตองใชตอเจาพนักงาน
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ประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 

       (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของ

ที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

       (3) ผูมหีนาทีเ่สียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการ

ประเมินหลงัเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 

       1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของทีดิ่นรายใหมหรือจํานวนเน้ือที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

       (1) เจาของที่ดินย่ืนคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายใน

กําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรอืมีการเปลี่ยนแปลง 

       (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรบัแบบแลวจะออกใบรบัไวใหเปนหลักฐาน 

       (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

       1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุ

อยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารงุทองทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

        (1) เจาของที่ดินย่ืนคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

        (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

        (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

        (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มกีารประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับประเมินนํา

ใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกบัเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

         2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกบัราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อไดรบัแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวา

การประเมินน้ันไมถูกตองมีสทิธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยย่ืนอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับ

แตวันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 

        3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน

ขณะน้ันผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา

ใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรบัคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       4. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

       5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามทีร่ะบุไวในคูมือประชาชน 

       6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของทรัพยสินย่ืนแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

1 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลทุงพง  

อําเภอหนองฉาง 

จังหวัดอทุัยธานี 

(สํานักงานเขต

เทศบาลนคร

เทศบาลเมอืง

องคการบรหิาร

สวนตําบลทุกแหง

และเมอืงพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ 

(ภบท.5 หรือภบท.8) และ

แจงการประเมินภาษีให

เจาของทรัพยสินดําเนินการ

ชําระภาษี 

 

30 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลทุงพง  

อําเภอหนองฉาง 

จังหวัดอทุัยธานี 

(สํานักงานเขต

เทศบาลนคร

เทศบาลเมอืง

องคการบรหิาร

สวนตําบลทุกแหง

และเมอืงพทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 

12. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเปนนิติ

บุคคล) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานแสดง

กรรมสทิธ์ิที่ดิน

เชนโฉนดที่ดิน , 

น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) 
หนังสือมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการแทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ

สําเนาใบเสร็จการ

ชําระคาภาษีบํารุง

ทองที่ของปกอน 

- 1 1 ฉบับ - 

14. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

15. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลหนองฉาง ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานี 

หมายเหตุ  1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nongchanglocal.go.th) 

              2. ทางโทรศัพท (0-5651-0753) 

              3. ทางไปรษณีย (สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลหนองฉาง 9/1 ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง 

จังหวัดอทุัยธานี 61110) 

              4. รองเรียนดวยตนเอง 

              5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง) 
 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลหนองฉาง ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานี 

หมายเหตุ  1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nongchanglocal.go.th) 

              2. ทางโทรศัพท (0-5651-0753) 

              3. ทางไปรษณีย (สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลหนองฉาง 9/1 ตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง 

จังหวัดอทุัยธานี 61110) 

              4. รองเรียนดวยตนเอง 

              5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง) 
 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

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

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

16. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

17. หมายเหตุ 

- 
 


