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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที ่
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองคลงั เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจง้  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

 1) พระราชบัญญติัภาษีบ ารงุท้องท่ี พ.ศ.2508 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริกำร : ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0      วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่   
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 1)  สถานที่ให้บริการ กองคลงั เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
139 หมู่  6 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมิู 36170 
โทรศพัท์ 0 4483 9836 ต่อ 16 
โทรสาร 0 4483 9313 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระราชบญัญตัิภาษีบ ารุงทอ้งที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีบ ารุง
ทอ้งที่ โดยมีหลกัเกณฑแ์ล่ะขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ 
  1.1 การยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูท้ี่เป็นเจา้ของที่ดินในวนัที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปาน
กลางที่ดิน  
  (1) ผูมี้หนา้ที่เสียภาษีหรือเจา้ของที่ดินยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมดว้ยหลกัฐานที่ตอ้งใชต่้อ
เจา้พนกังานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
  (2) เจา้พนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแลว้แจง้การประเมินให้ผูมี้หน้าที่เสียภาษี
หรือเจา้ของที่ดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
  (3) ผูมี้หนา้ที่เสียภาษีหรือเจา้ของที่ดินจะตอ้งเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เวน้แต่กรณีไดรั้บใบแจง้
การประเมินหลงัเดือนมีนาคม ตอ้งช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้การประเมิน 
  1.2 การยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจา้ของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเน้ือที่ดินเดิมเปล่ียนแปลงไป 
  (1) เจา้ของที่ดินยืน่ค  าร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลว้แต่กรณี พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนักงาน
ประเมินภายในก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัไดรั้บโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 
  (2) เม่ือเจา้หนา้ที่ไดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 
  (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของที่ดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
  1.3 การยืน่แบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินอนัเป็นเหตุให้การลดหยอ่นเปล่ียนแปลงไป 
หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนท าใหอ้ตัราภาษีบ ารุงทอ้งที่เปล่ียนแปลงไป 
  (1) เจา้ของที่ดินยืน่ค  าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินภายในก าหนด 30 วนั 
นบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดิน 
  (2) เม่ือเจา้หนา้ที่ไดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 
  (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของที่ดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
  (4) การขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ในปีถดัไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผูรั้บประเมินน า
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 2. กรณีเจา้ของที่ดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางที่ดิน หรือเม่ือไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งที่แลว้ 
เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกตอ้งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัได ้โดยยืน่อุทธรณ์ผ่านเจา้พนักงานประเมิน
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ ดินหรือวันที่ได้ รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เติมไดใ้น
ขณะนั้นผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผูย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที่
ก  าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
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 4. พนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พจิารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ข
ค าขอหรือยืน่เอกสารเพิม่เติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลงัจากเจา้หน้าที่ผูรั้บค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลกัฐานแลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 6. จะด าเนินการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่พจิารณาแลว้เสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบ
แสดงรายการทรัพยสิ์น 
(ภบท.5 หรือ ภบท.8) 
เพือ่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั กองคลงั เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง * 
อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

- 

2) การพจิารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ที่พจิารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยสิ์น
ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือ ภบท.8) และ
แจง้การประเมินภาษีให้
เจา้ของทรัพยสิ์นด าเนินการ
ช าระภาษี 
 

30 วนั กองคลงั เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง * 
อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

- 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยนืยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 1 1 ฉบบั - 

2) ส าเนาทะเบียนบา้น - 1 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ชุด (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 
 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , 
น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) หนงัสือมอบอ านาจ - 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน) 

3) ใบเสร็จหรือส าเนา
ใบเสร็จการช าระค่าภาษี
บ ารุงทอ้งที่ของปีก่อน 

- 1 1 ฉบบั - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

   ไร่ละ 5 บาท 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองคลงั เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

139 หมู่ 6 ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 36170 
โทรศพัท ์0 4483 9836 ต่อ 16 โทรสาร 0 4483 9313 
หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่ มือการกรอก 
 


