
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 

 หน่วยงำนที่ให้บริกำร: องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และพิจำรณำอนุญำต 

 พระราชบญัญตัิบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕o๘ ก าหนดให้องค์กรการปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าทีใ่นการรับช าระภาษี

บ ารุงท้องที่ โดยมีหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน ดงันี ้

๑.การติดตอ่ช าระคา่บ ารุงท้องที่ 

 ๑.๑การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดนิ กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวนัที่๑ มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลาง

ที่ดิน 

  (๑)ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.๕) พร้อมด้วยหลกัฐานท่ีต้อง

ใช้ตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่กรประเมนิราคาปานกลางของทีด่ิน 

  (๒)เจ้าพนกังานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้ที่มีหน้าทีเ่สยี

ภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบวา่จะต้องเสยีภาษีเป็นจ านวนเทา่ใดภายในเดือนมีนาคม 

  (๓)ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสยีภาษีภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

 ๑.๒ การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหมห่รือจ านวนเนือ้ที่ดินเดิมเปลีย่นแปลงไป 

  (๑) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.๕ หรือภบท.๘ แล้วแตก่รณี พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้า

พนกังานประเม้นภายในก าหนด 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับโอนหรือมีการเปลีย่นแปลง 

  (๒) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 

  (๓)เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบวา่จะต้องเสยีภาษีในปีไปจ านวนเทา่ใด 

 ๑.๓ การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดินอนัเป็นเหตใุห้การลดหยอ่นเปลีย่นแปลงไป 

หรือมีเหตอุยา่งอื่นท าให้อตัราภาษีบ ารุงท้องที่เปลีย่นแปลงไป 

  (๑) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.๘ พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเม้นภายใน

ก าหนด 30 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน 

  (๒)เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 

    (๓)เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีดินทราบวา่จะต้องเสยีภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเทา่ใด 



  (๔)การขอช าระภาษีบ ารุงท้องถ่ินที่ในปีถดัไปจากปีที่มกีารประเมินราคาปานกลางของทีด่ินให้ผู้ รับ

ประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีกอ่นพร้อมกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 

๒.กรณีเจ้าของทีด่ินไมเ่ห็นพ้องด้วยกบัราดาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว เห็นวา่การ

ประเมินนัน้ไมถ่กูต้องมีสทิธิอทุธรณ์ตอ่ผู้วา่ราชดารจงัหวดัได้ โดยยื่นอทุธรณ์ผา่นเจ้าพนกังานประเมินภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีประกาศราดคาปานกลางที่ดินหรือวนัท่ีได้รับแจ้งประเมินแล้วแตก่รณี 

๓.กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้

ขอรับค าขอและผู้อื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค า

ขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผู้ รับค าขอจะ

ด าเนินการคือค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๔.พนกังานเจ้าหน้าที่จะยงัไมพ่จิารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ

และยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

๕.ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ือเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตมทีร่ะบไุว้ในคูม่ือประชาชน 

๖.จะได้ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนที่รักผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 31 วนั 

ล ำดับ ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

๑) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ  
(ภทบ.๕ หรือภทบ.๘) เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

๑วนั - 

สถำนที่ให้บริกำร 

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

จงัหวดัชยัภมูิ โทร044-100-941 /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ  
หนว่ยงาน(หมายเหต)ุ 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง ศกุร์ 
(ยกเว้นวดัหยดุทางราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30-16.30 น. (พกัเที่ยง) 



เอกสาร(หมายเหต ุ(ส านกังานเขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
องค์การบริหารสว่นต าบล ทกุแหง่ และเมืองพทัยา)) 

๒) การพิจารณา 

พนกังานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สนิตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.๕ หรือ ภทบ.๘) และแจ้งการประเมิน
ภาษีให้เจ้าของทรัพย์สนิด าเนินการช าระภาษี 

(หมายเหต ุ(ส านกังานเขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การ
บริหารสว่นต าบล ทกุแหง่ และเมอืงพทัยา)) 

๓oวนั - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ำม)ี หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

๑) บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

๓) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดนิ เช่น โฉนดที่ดนิ ,น.ส.๓ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

๔) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบคุคล) 

- 

๕) หลักฐำนผู้มอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

๖) ใบเสร็จหรือส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระค่ำภำษีบ ำรุงท้องถิ่นที่ของปีก่อน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 



ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม(บำท/ร้อยละ) 

 ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม  

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน/แนะน ำบริกำร 

๑) ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร 
หมายเหต ุ(องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชยัภมูิ 36160  โทร044-100-941 

๒) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ(เลขที่ ๑ ถ.พิษณโุลก เขตดสุติ กทม. ๑o๓oo / สายดว่น ๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.go.th / 

ตู้  ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ. พิษณโุลก เขตดสุติ กทม. ๑o๓oo) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่ มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

 

 

หมำยเหตุ 

- 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 

ชื่อกระบวนงำน:การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานการปกครองท้องที่ กรมกรปกครอง ส านกับริหารการปกครองท้องที่ 

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว 

 หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง 

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 



กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง 

๑)พระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕o๘ 

ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พืน้ที่ให้บริกำร:ท้องถ่ิน 

กฎหมำยบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:-- 

 ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ :0.0 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากที่สดุ 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สดุ 0 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่ มือประชำชน: การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร 

 

 


