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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานี 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองที่ พ.ศ.2508 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล  

อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  28/08/2015 15:43  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล  อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  

61110 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (หมายเลขโทรศัพท  056-510-988  โทรสาร. 056-510-988  หรือทางเว็บไซต  

www.nongnangnuan.go.th) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษี

บํารุงทองที่ โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที่ 

 1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการตีราคาปานกลาง

ที่ดิน 
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 (1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจา

พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 

 (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือ

เจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

 (3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณีไดรับใบแจง

การประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของที่ดินย่ืนคํารองตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณี พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงาน

ประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไป 

หรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของที่ดินย่ืนคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน 

นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองท่ีในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับประเมินนํา

ใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

 2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดิน หรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีแลว 

เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยย่ืนอุทธรณผานเจาพนักงาน

ประเมินภายใน 30 วันนับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันท่ีไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 

  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมได

ในขณะนั้นผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอม

กําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินย่ืนแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภบท.5 หรือ ภบท.8) 

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน - (สํานักงานเขต 

เทศบาลนคร 

เทศบาลเมือง 

องคการบริหาร

สวนตําบล  ทุก

แหง และเมือง

พัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ 

(ภบท.5 หรือ ภบท.8) และ

แจงการประเมินภาษีให

เจาของทรัพยสินดําเนินการ

ชําระภาษี 
 

30 วัน - (สํานักงานเขต 

เทศบาลนคร 

เทศบาลเมือง 

องคการบริหาร

สวนตําบล ทุก

แหง และเมือง

พัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   31 วัน 

 

14. งานบริการน้ี ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเปนนิติ

บุคคล) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

เชน โฉนดที่ดิน , 

น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) 

หนังสือมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบ

อํานาจให

ดําเนินการ

แทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ

สําเนาใบเสร็จ

การชําระคาภาษี

บํารุงทองที่ของป

กอน 

- 1 1 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล  อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

หมายเหตุ (เบอรโทรศัพท 056 -510-988  โทรสาร 056-510-988  หรือทางเว็บไซต  

www.nongnangnuan.go.th) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพิมพ 28/08/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดย

หัวหนาหนวยงาน 

(Reviewer) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล

หนองนางนวล อําเภอ

หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร

โดย 

- 

 

 

 
 


