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คู�มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงท�องท่ี 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงท�องท่ี 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการปกครองท�องท่ี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ�ง  
5. กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุท�องท่ีพ.ศ.2508 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ท�องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท�องท่ี 21/07/2558 

18.17  
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานท่ีให�บริการ เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง (กองคลัง)/ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

ระยะเวลาเป;ดให�บริการ เป?ดให�บริการวันจันทร@ถึงวันศุกร@ (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (-) 

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

      พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ีพ.ศ. 2508 กําหนดให�องค@กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีในการรับชําระ
ภาษีบํารุงท�องท่ีโดยมีหลักเกณฑ@แล�ะข้ันตอนดังนี้ 
      1. การติดต�อขอชําระภาษีบํารุงท�องท่ี 

1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผู�ท่ีเปHนเจ�าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปIท่ีมีการตีราคา
ปานกลางท่ีดิน 

(1) ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีหรือเจ�าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร�อมด�วยหลักฐาน
ท่ีต�องใช�ต�อเจ�าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปIท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

(2) เจ�าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณค�าภาษีแล�วแจ�งการประเมินให�ผู�มี
หน�าท่ีเสียภาษีหรือเจ�าของท่ีดินทราบว�าจะต�องเสียภาษีเปHนจํานวนเท�าใดภายในเดือนมีนาคม 

(3) ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีหรือเจ�าของท่ีดินจะต�องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปIเว�นแต�
กรณีได�รับใบแจ�งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต�องชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน 
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1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปHนเจ�าของท่ีดินรายใหม�หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

(1) เจ�าของท่ีดินยื่นคําร�องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล�วแต�กรณีพร�อมด�วยหลักฐานต�อเจ�า
พนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต�วันได�รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

(2) เม่ือเจ�าหน�าท่ีได�รับแบบแล�วจะออกใบรับไว�ให�เปHนหลักฐาน 
(3) เจ�าพนักงานประเมินจะแจ�งให�เจ�าของท่ีดินทราบว�าจะต�องเสียภาษีในปIต�อไปจํานวนเท�าใด 

1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินอันเปHนเหตุให�การลดหย�อน
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย�างอ่ืนทําให�อัตราภาษีบํารุงท�องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(1) เจ�าของท่ีดินยื่นคําร�องตามแบบภบท.8 พร�อมด�วยหลักฐานต�อเจ�าพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วันนับแต�วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดิน 

(2) เม่ือเจ�าหน�าท่ีได�รับแบบแล�วจะออกใบรับไว�ให�เปHนหลักฐาน 
(3) เจ�าพนักงานประเมินจะแจ�งให�เจ�าของท่ีดินทราบว�าจะต�องเสียภาษีในปIต�อไปจํานวนเท�าใด 
(4) การขอชําระภาษีบํารุงท�องท่ีในปIถัดไปจากปIท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินให�ผู�รับ

ประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปIก�อนพร�อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปI 
๒. กรณีเจ�าของท่ีดินไม�เห็นพ�องด�วยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเม่ือได�รับแจ�งการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ี

แล�วเห็นว�าการประเมินนั้นไม�ถูกต�องมีสิทธิอุทธรณ@ต�อผู�ว�าราชการจังหวัดได�โดยยื่นอุทธรณ@ผ�านเจ�าพนักงาน
ประเมินภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันท่ีได�รับการแจ�งประเมินแล�วแต�กรณี 

๓. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนและไม�อาจแก�ไข
เพ่ิมเติมได�ในขณะนั้นผู�รับคําขอและผู�ยื่นคําขอจะต�องลงนามบันทึกสองฝOายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร�วมกันพร�อมกําหนดระยะเวลาให�ผู�ยื่นคําขอดําเนินการแก�ไข/เพ่ิมเติมหากผู�ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก�ไข/
เพ่ิมเติมได�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู�รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๔. พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะยังไม�พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู�ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก�ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ�วนตามบันทึกสองฝOายนั้นเรียบร�อยแล�ว 

๕. ระยะเวลาการให�บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ�าหน�าท่ีผู�รับคําขอได�ตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล�วเห็นว�ามีความครบถ�วนตามท่ีระบุไว�ในคู�มือประชาชน 

๖. จะดําเนินการแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วันท่ีพิจารณาแล�วเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ�าของทรัพย@สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย@สิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) 
เพ่ือให�พนักงานเจ�าหน�าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน -  

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย@สิน
ตามแบบแสดงรายการ 

30 วัน -  
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ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจ�งการประเมินภาษีให�
เจ�าของทรัพย@สินดําเนินการ
ชําระภาษี 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
     ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบ�าน - 1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเปHนนิติ
บุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน
เช�นโฉนดท่ีดิน , 
น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ
ให�ดําเนินการแทน) 

3) ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จการ
ชําระค�าภาษีบํารุง
ท�องท่ีของปIก�อน 

- 1 1 ฉบับ - 
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16.  ค�าธรรมเนียม 

ไม�มีข�อมูลค�าธรรมเนียม 

 
17.  ช�องทางการร�องเรียน 

1) ช�องทางการร�องเรียน  เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง (กองคลัง) 
หมายเหตุ 
เบอร@โทรศัพท@ ๐ ๓๒๗๔ ๔๒๔๑-๒ ต�อ ๑๑๐๗ 

2) ช�องทางการร�องเรียน ทางเว็บไซต@ เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง  
หมายเหตุ  www.baankhong.go.th 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร>ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร@ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
       - 
 

 
 
 
 

 

วันท่ีพิมพ>  
สถานะ  
จัดทําโดย สุมน  พรพิทักษ@พงศ@ 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  ทองสาด 
เผยแพร�โดย  


