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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่
หนวยงานที่รับผิดชอบ:     กองคลัง  เทศบาลตําบลขุนแกว 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองคลัง  เทศบาลตําบลขุนแกว 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองที่พ.ศ.2508 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุง

ทองที่  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการสํานักงานเขต 50 เขต (ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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หมายเหตุ (-) 
2) สถานที่ใหบริการกองคลัง  เทศบาลตําบลขุนแกว /ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (พักเที่ยง) 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณา
อนุญาต 

  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังนี ้
  1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที ่
   1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 
มกราคมของปที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
    (1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
(ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนักงานประเมินภายในเดือน
มกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
    (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลว
แจงการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปน
จํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
 
    (3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือน
เมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคมตองชําระ
ภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
   1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือ
จํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
    (1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณี
พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันไดรับ
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โอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
    (2) เม่ือเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
    (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสีย
ภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
   1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปน
เหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุง
ทองที่เปลี่ยนแปลงไป 
    (1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจา
พนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 
    (2) เม่ือเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
    (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสีย
ภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
    (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคา
ปานกลางของที่ดินใหผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไป
ชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
   2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเม่ือไดรับ
แจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิ
อุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจง
ประเมินแลวแตกรณ ี
  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไม
ครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตอง
ลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการ
แกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลา
ดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
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ครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
  5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอได
ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่
ระบุไวในคูมือประชาชน 
  6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับ
แตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะเวล
า

ใหบริกา
ร 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจาของทรัพยสิน
ยื่นแบบแสดง
รายการทรัพยสิน 
(ภบท.5 หรือภ
บท.8) เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน - เทศบาล
ตําบล   ขุน
แกว 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่
พิจารณา
ตรวจสอบรายการ
ทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภ
บท.8) และแจง
การประเมินภาษี
ใหเจาของ
ทรัพยสิน

30 วัน - เทศบาล
ตําบล   ขุน
แกว 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะเวล
า

ใหบริกา
ร 

สวนงาน / 
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ดําเนินการชําระ
ภาษ ี
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
 

13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ
มาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ
เอกสาร
ยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสา
ร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตร
ประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนา
ทะเบียน
บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือ
รับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเปน
นิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ที ่
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสา
ร  

หมายเหต ุ

1) 

หลักฐาน
แสดง
กรรมสิทธ์ิ
ที่ดินเชน
โฉนดที่ดิน 
, น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) 

หนังสือ
มอบอํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบ
อํานาจให
ดําเนินการ
แทน) 

3) 

ใบเสร็จ
หรือสําเนา
ใบเสร็จ
การชําระ
คาภาษี
บํารุงทองที่
ของปกอน 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15. คาธรรมเนียมไมมีคาธรรมเนียม 
16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนหนวยงานภาษีบํารงทองที่กรมการปกครอง 
หมายเหต(ุกรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรคเขตดุสิตกรุงเทพฯ 
เบอรโทรศัพท 02-629-8306-14 ตอ 503) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 
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