
คูม่ือส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งที ่

หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร 

:เทศบำลต ำบลทุง่น้อยอ ำเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติรกระทรวงมหำดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระรำชบญัญตัภิำษีบ ำรุงทอ้งทีพ่.ศ. 2508 

ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีหน้ำทีใ่นกำรรบัช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งทีโ่ดยมหีลกั

เกณฑ์และ่ข ัน้ตอนดงัน้ี 

 1. กำรตดิตอ่ขอช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งที ่

 1.1 กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรทีด่นิกรณีผูท้ีเ่ป็นเจำ้ของทีด่นิในวนัที ่1 

มกรำคมของปีทีม่กีำรตีรำคำปำนกลำงทีด่นิ 

 (1) ผูม้ีหน้ำทีเ่สียภำษีหรือเจำ้ของทีด่นิยืน่แบบแสดงรำยกำรทีด่นิ (ภบท.5) 

พรอ้มดว้ยหลกัฐำนทีต่อ้งใชต้อ่เจำ้พนกังำนประเมนิภำยในเดือนมกรำคมของปีทีม่กีำร

ประเมนิรำคำปำนกลำงของทีด่นิ 

 (2) 

เจำ้พนกังำนประเมนิจะท ำกำรตรวจอสบและค ำนวณคำ่ภำษีแลว้แจง้กำรประเมนิใหผู้ม้ี

หน้ำทีเ่สียภำษีหรือเจำ้ของทีด่นิทรำบวำ่จะตอ้งเสียภำษีเป็นจ ำนวนเทำ่ใดภำยในเดือนมี

นำคม 

 (3) 

ผูม้ีหน้ำทีเ่สียภำษีหรือเจำ้ของทีด่นิจะตอ้งเสียภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทกุปีเวน้แต่

กรณีไดร้บัใบแจง้กำรประเมนิหลงัเดือนมนีำคมตอ้งช ำระภำษีภำยใน 30 

วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้กำรประเมนิ 

 1.2 

กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรทีด่นิกรณีเป็นเจำ้ของทีด่นิรำยใหมห่รือจ ำนวนเน้ือทีด่นิเดมิเป

ลีย่นแปลงไป 

 (1) เจำ้ของทีด่นิยืน่ค ำรอ้งตำมแบบภบท.5 หรือภบท.8 

แลว้แตก่รณีพรอ้มดว้ยหลกัฐำนตอ่เจำ้พนกังำนประเมนิภำยในก ำหนด 30 

วนันบัแตว่นัไดร้บัโอนหรือมีกำรเปลีย่นแปลง 

 (2) เมือ่เจำ้หน้ำทีไ่ดร้บัแบบแลว้จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐำน 

 (3) 

เจำ้พนกังำนประเมนิจะแจง้ใหเ้จำ้ของทีด่นิทรำบวำ่จะตอ้งเสียภำษีในปีตอ่ไปจ ำนวนเทำ่

ใด 

 1.3 

กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรทีด่นิกรณีเปลีย่นแปลงกำรใช้ทีด่นิอนัเป็นเหตุใหก้ำรลดหยอ่น



เปลีย่นแปลงไปหรือมีเหตุอยำ่งอืน่ท ำใหอ้ตัรำภำษีบ ำรุงทอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 (1) เจำ้ของทีด่นิยืน่ค ำรอ้งตำมแบบภบท.8 

พรอ้มดว้ยหลกัฐำนตอ่เจำ้พนกังำนประเมนิภำยในก ำหนด 30 

วนันบัแตว่นัทีม่ีกำรเปลีย่นแปลงกำรใชท้ีด่นิ 

 (2) เมือ่เจำ้หน้ำทีไ่ดร้บัแบบแลว้จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐำน 

 (3) 

เจำ้พนกังำนประเมนิจะแจง้ใหเ้จำ้ของทีด่นิทรำบวำ่จะตอ้งเสียภำษีในปีตอ่ไปจ ำนวนเทำ่

ใด 

 (4) 

กำรขอช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งทีใ่นปีถดัไปจำกปีทีม่ีกำรประเมนิรำคำปำนกลำงของทีด่นิให้

ผูร้บัประเมนิน ำใบเสร็จรบัเงนิของปีกอ่นพรอ้มกบัเงนิไปช ำระภำยในเดือนเมษำยนของ

ทุกปี 

 2. 

กรณีเจำ้ของทีด่นิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกบัรำคำปำนกลำงทีด่นิหรือเมือ่ไดร้บัแจง้กำรประเมนิ

ภำษีบ ำรุงทอ้งทีแ่ลว้เห็นวำ่กำรประเมนินัน้ไมถู่กตอ้งมีสทิธอิุทธรณ์ตอ่ผูว้ำ่รำชกำรจงัหว ั

ดไดโ้ดยยืน่อทุธรณ์ผำ่นเจำ้พนกังำนประเมนิภำยใน 30 

วนันบัแตว่นัทีป่ระกำศรำคำปำนกลำงทีด่นิหรือวนัทีไ่ดร้บักำรแจง้ประเมนิแลว้แตก่รณี 

  3. 

กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไม่

อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึสองฝ่ำยแ

ละรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนรว่มกนัพรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนินกำรแก้

ไข/เพิม่เตมิหำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผู้

รบัค ำขอจะด ำเนินกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

 4. 

พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะยงัไมพ่จิำรณำค ำขอและยงันบัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำ

ขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เรีย

บรอ้ยแลว้ 

 5. 

ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูม่ือเริม่นบัหลงัจำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัค ำขอไดต้รวจสอบค ำขอ

และรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่ือประชำชน 

 6. จะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 

วนันบัแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 



สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อย  164 หมู ่2 
ต ำบลทุง่น้อยอ ำเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติร/ตดิ
ตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ศำลำประชำคมหมูบ่ำ้นในเขตเทศบำลต ำบล
ทุง่น้อย/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ 
(กองคลงัเทศบำลต ำบลทุง่น้อยออกหน่วยเคลื่
อนทีใ่นช่วงเดือนมกรำคมของทกุปี)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :31 วนั 

ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้ของทรพัย์สนิยืน่แบบแสดงรำยกำรทรพั
ย์สนิ (ภบท.5 หรือภบท.8) 
เพือ่ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบเอกสำร 
(หมำยเหต:ุ  

1 วนั กองคลงั 
เทศบำลต ำบลทุง่

น้อย 
 

2) กำรพจิำรณำ 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีพ่จิำรณำตรวจสอบรำยก
ำรทรพัย์สนิตำมแบบแสดงรำยกำร (ภบท.5 
หรือภบท.8) 
และแจง้กำรประเมนิภำษีใหเ้จำ้ของทรพัยส์ิ
นด ำเนินกำรช ำระภำษี 
(หมำยเหต:ุ  

30 วนั กองคลงั 
เทศบำลต ำบลทุง่

น้อย 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 



ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

หมำยเหตุ- 
2) 

 
ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ  1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิเช่นโฉนดทีด่นิ , 
น.ส.3 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ(กรณีเป็นนิตบิุคคล) 

- 

5) 
 

หนงัสือมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ - ฉบบั 
หมำยเหตุ(กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 

- 

6) 
 

ใบเสร็จหรือส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่ภำษีบ ำรุง
ทอ้งทีข่องปีกอ่น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนียม 

ล ำด ั
บ 

รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

ไมม่ีขอ้มูลคำ่ธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำด ั
บ 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำนภำษีบ ำุุรงทอ้งทีก่รมกำรปกครอง 



ล ำด ั
บ 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

(หมำยเหต:ุ (กรมกำรปกครอง (วงัไชยำ) ถนนนครสวรรค์เขตดุสติกรุงเทพฯ 
เบอร์โทรศพัท์ 02-629-8306-14 ตอ่ 503)) 

2) ศูนย์บรกิำรประชำชนส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 
10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำด ั
บ 

ชื่อแบบฟอร์ม 

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 
 

หมำยเหต ุ

- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกระบวนงำน:กำรรบัช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งที ่

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส ำนกับรหิำรกำรปกครองทอ้งทีก่รมกำรปกครอง

ส ำนกับรหิำรกำรปกครองทอ้งที ่

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รบัแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระรำชบญัญตัภิำษีบ ำรงทุอ้งทีพ่.ศ.2508 
ระดบัผลกระทบ:บรกิำรท ั่วไป 

พื้นทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 

 

ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน:กำรรบัช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งทีส่ ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อ

ย 

 

 

เอกสำรฉบบัน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศนูย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส ำหรบัประ

ชำชน 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่ือ: - 


