
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษบํีารงุทอ้งที ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหลักด่าน อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบรูณ์ กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัตภิาษีบํารุงทอ้งที ่พ.ศ. 2508 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับชําระภาษีบํารุงทอ้งทีโ่ดยมี
หลักเกณฑแ์ล่ะขัน้ตอนดังนี้ 
 1. การตดิต่อขอชําระภาษีบํารุงทอ้งที ่
 
 1.1 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิในวันที ่1 มกราคมของปีทีม่กีารตรีาคาปานกลางทีด่นิ 
 
 (1) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลักฐานทีต่อ้งใชต้อ่เจา้พนักงาน
ประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิ 
 
 (2) เจา้พนักงานประเมนิจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแลว้แจง้การประเมนิใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิทราบ
วา่จะตอ้งเสยีภาษีเป็นจํานวนเทา่ใดภายในเดอืนมนีาคม 
 
 (3) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิจะตอ้งเสยีภาษีภายในเดอืนเมษายนของทกุปีเวน้แตก่รณีไดร้ับใบแจง้การประเมนิหลัง
เดอืนมนีาคมตอ้งชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้การประเมนิ 
 
 1.2 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเป็นเจา้ของทีด่นิรายใหมห่รอืจํานวนเนื้อทีด่นิเดมิเปลีย่นแปลงไป 
 
 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่คํารอ้งตามแบบภบท.5 หรอืภบท.8 แลว้แตก่รณีพรอ้มดว้ยหลักฐานต่อเจา้พนักงานประเมนิภายในกําหนด 
30 วันนับแตวั่นไดร้ับโอนหรอืมกีารเปลีย่นแปลง 
 
 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดร้ับแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลักฐาน 
 
 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบว่าจะตอ้งเสยีภาษีในปีต่อไปจํานวนเทา่ใด 
 
 1.3 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิอันเป็นเหตใุหก้ารลดหย่อนเปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตอุย่างอืน่
ทําใหอั้ตราภาษีบํารุงทอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 
 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่คํารอ้งตามแบบภบท.8 พรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในกําหนด 30 วันนับแต่วันทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 
 
 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดร้ับแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลักฐาน 
 
 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบว่าจะตอ้งเสยีภาษีในปีต่อไปจํานวนเทา่ใด 
 
 (4) การขอชําระภาษีบํารุงทอ้งทีใ่นปีถัดไปจากปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิใหผู้ร้ับประเมนินําใบเสร็จรับเงนิของปี
กอ่นพรอ้มกับเงนิไปชําระภายในเดอืนเมษายนของทุกปี 
 
 2. กรณเีจา้ของทีด่นิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับราคาปานกลางทีด่นิหรอืเมือ่ไดร้ับแจง้การประเมนิภาษีบํารุงทอ้งทีแ่ลว้เห็นวา่การ
ประเมนินัน้ไมถ่กูตอ้งมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัดไดโ้ดยยืน่อุทธรณ์ผา่นเจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วันนับแตวั่นที่
ประกาศราคาปานกลางทีด่นิหรอืวันทีไ่ดร้ับการแจง้ประเมนิแลว้แต่กรณ ี
 
  3. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้ับคํา
ขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนืคํา
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 4. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกว่าผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 



 5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลังจากเจา้หนา้ทีผู่ร้ับคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชาชน 
 6. จะดําเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวั่นทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองคลังองคก์ารบรหิารสว่นตําบลหลักดา่น อ.น้ําหนาว จ.น
เพชรบรูณ์ 67260 /ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
เทศบาล นครเทศบาลเมอืง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทกุแหง่และ
เมอืงพัทยา/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :31 วัน 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภบท.5 หรอืภ
บท.8) เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานเขตเทศบาลนครเทศบาลเมอืงองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทกุแหง่และเมอืงพัทยา)) 

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรอืภบท.8) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชําระภาษี 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานเขตเทศบาลนครเทศบาลเมอืงองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลทกุแหง่และเมอืงพัทยา)) 

30 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิเช่นโฉนดทีด่นิ , น.ส.3 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีเป็นนติบิคุคล) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีมอบอํานาจใหดํ้าเนนิการแทน) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
6) 

 
ใบเสร็จหรอืสําเนาใบเสร็จการชําระคา่ภาษบีํารงุทอ้งทีข่องปีกอ่น 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหลักดา่น อ.น้ําหนาว จ.เพชรบรูณ์ 67260 โทรศัพท ์0 5602 9904 

http://www.Lakdan.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงทอ้งที ่
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สํานักบรหิารการปกครองทอ้งทีก่รมการปกครองสํานักบรหิารการปกครองทอ้งที ่
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตภิาษีบํารงุทอ้งที ่พ.ศ.2508 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: สําเนาคูม่อืประชาชน 28/09/2015 15:40 
 
 

- 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่


