
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารงุทองที ่
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลธารทหารอําเภอหนองบวัจังหวดันครสวรรคกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษบีาํรงุทองท่ีพ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีในการรบัชาํระภาษบีํารุงทองทีโ่ดยมี
หลักเกณฑและขัน้ตอนดังน้ี 
 1. การติดตอขอชําระภาษบีํารงุทองท่ี 
 
 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณผีูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวนัที่ 1 มกราคมของปท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน 
 
 (1) ผูมีหนาท่ีเสยีภาษีหรอืเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอเจาพนักงาน
ประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปท่ีมีการประเมนิราคาปานกลางของท่ีดิน 
 
 (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาท่ีเสยีภาษีหรือเจาของท่ีดินทราบ
วาจะตองเสยีภาษเีปนจาํนวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
 
 (3) ผูมีหนาท่ีเสยีภาษีหรอืเจาของท่ีดินจะตองเสยีภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณไีดรบัใบแจงการประเมนิหลงั
เดือนมนีาคมตองชาํระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรบัแจงการประเมิน 
 
 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปนเจาของทีดิ่นรายใหมหรือจาํนวนเนื้อท่ีดนิเดิมเปล่ียนแปลงไป 
 
 (1) เจาของทีดิ่นยืน่คํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณพีรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกาํหนด 
30 วนันบัแตวันไดรบัโอนหรอืมีการเปล่ียนแปลง 
 
 (2) เมื่อเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
 
 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสยีภาษีในปตอไปจาํนวนเทาใด 
 
 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลีย่นแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอื่น
ทําใหอัตราภาษบีาํรุงทองท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 (1) เจาของทีดิ่นยืน่คํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมนิภายในกําหนด 30 วนันับแตวนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการใชทีดิ่น 
 
 (2) เมื่อเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
 
 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสยีภาษีในปตอไปจาํนวนเทาใด 
 
 (4) การขอชาํระภาษบีาํรุงทองท่ีในปถัดไปจากปทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของที่ดินใหผูรบัประเมินนําใบเสร็จรับเงินของป
กอนพรอมกบัเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
 
 2. กรณีเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษบีาํรุงทองที่แลวเหน็วาการ
ประเมนิน้ันไมถกูตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจงัหวดัไดโดยยืน่อุทธรณผานเจาพนักงานประเมนิภายใน 30 วนันับแตวนัท่ี
ประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันท่ีไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณ ี
 
  3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่เติมไดในขณะน้ันผูรับคาํ
ขอและผูยืน่คําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยืน่คาํขอ
ดําเนินการแกไข/เพิม่เตมิหากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิม่เตมิไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคาํขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 



 4. พนักงานเจาหนาท่ีจะยงัไมพจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยืน่คําขอจะดําเนนิการแกไขคําขอหรือยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริม่นับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามท่ีระบไุวในคูมอืประชาชน 
 6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพจิารณาแลวเสรจ็ 
 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.
นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เวป็ไซต 
WWW.thanthahan.go.th/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :31 วัน 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาของทรพัยสนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ (ภบท.5 หรือภ
บท.8) เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
2) การพิจารณา 

พนักงานเจาหนาท่ีพจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรือภบท.8) และแจงการประเมินภาษีให
เจาของทรพัยสนิดําเนินการชาํระภาษ ี
(หมายเหตุ: -) 

30 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดินเชนโฉนดทีดิ่น , น.ส.3 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณีเปนนิติบุคคล) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
หมายเหต(ุกรณมีอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 

6) 
 

ใบเสร็จหรอืสําเนาใบเสร็จการชาํระคาภาษบีํารงุทองที่ของปกอน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมลูคาธรรมเนยีม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เว็ป

ไซต WWW.thanthahan.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

3) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับชําระภาษีบาํรุงทองท่ี 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สาํนกับรหิารการปกครองทองท่ีกรมการปกครองสาํนกับรหิารการปกครองทองท่ี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)พระราชบัญญติัภาษบีํารงุทองท่ีพ.ศ.2508 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พื้นทีใ่หบรกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน:การรบัชําระภาษบีํารุงทองที่อบต.ธารทหารภควรรรณสาํเนาคูมือประชาชน 28/08/2015 14:41 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


