
คู่มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารุงท้องท ี

หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุ วรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องทีพ.ศ. 2508 ก ําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีหน้าทีในการรับชําระภาษีบ ํารุงท้องที

โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั นตอนดังนี 

1. การติดต่อขอชําระภาษีบํารุงท้องที 

 

1.1 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีผู ้ทีเป็นเจ้าของทีดินในว ันที 1 มกราคมของปีทีมีการตีราคาปานกลางทีดิน 

 

(1) ผู ้ มีหน้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของทีดินยืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานทีต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดิน 

 

(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู ้ มีหน้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของ

ทีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

 

(3) ผู ้ มีหน้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของทีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว ้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมิน

หลังเดือนมีนาคมต้องชําระภาษีภายใน 30 ว ันนับแต่วันทีได้รับแจ้งการประเมิน 

 

1.2 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีเป็นเจ้าของทีดินรายใหม่หรือจํานวนเนือทีดินเดิมเปลียนแปลงไป 

 

(1) เจ้าของทีดินยืนคําร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน

กําหนด 30 วันนับแต่ว ันได้รับโอนหรือมีการเปลียนแปลง 

 

(2) เมือเจ้าหน้าทีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

 

(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีดินทราบว่าจะต ้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 



 

1.3 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีเปลียนแปลงการใช้ทีดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลียนแปลงไปหรือมีเหตุ

อย่างอืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท ้องทีเปลียนแปลงไป 

 

(1) เจ้าของทีดินยืนคําร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต่ว ันทีมี

การเปลียนแปลงการใช้ทีดิน 

 

(2) เมือเจ้าหน้าทีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

 

(3) เจา้พนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีดินทราบว่าจะต ้องเสียภาษีในปีต่อไปจํานวนเท่าใด 

 

(4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องทีในปีถัดไปจากปีทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดินให้ผู ้ รับประเมินนํา

ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

 

2. กรณีเจ้าของทีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางทีดินหรือเมือได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องทีแล้วเห็นว่าการ

ประเมินนั นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู ้ ว่าราชการจังหวัดได้โดยยืนอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับ

แต่วันทีประกาศราคาปานกลางทีดินหรือวันทีไดร้ับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 

 

 3. กรณีค ําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิมเติมได้ใน

ขณะนั นผู ้ รับคําขอและผู ้ ยืนคําขอจะต ้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู ้ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนค ําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด

ผู ้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

4. พนักงานเจ้าหน้าทีจะย ังไม่พิจารณาคําขอและย ังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขค ําขอ

หรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั นเรียบร้อยแล้ว 

5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริมนับหลังจากเจ้าหน้าทีผู ้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 



6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันับแต่วันทีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานทีให้บริการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

กองคลังเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (อาคาร 2 ชัน 1)   

โทร. 055-870594-5 ต่อ 13 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน 

 

ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินยืนแบบแสดงรายการทรัพย ์สิน (ภบท.5 

หรือภบท.8) เพือให้พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  

1 ว ัน เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ ังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าทีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม

แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ้งการ

ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย ์สินดําเนินการชําระภาษี 

(หมายเหตุ: -)  

30 ว ัน เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ ังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู ้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

- 

2) 

 

สําเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ((กรณีเป็นนิติบุคคล)) 

- 

4) 

 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิทีดินเช่นโฉนดทีดิน , น.ส.3 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนังสือมอบอํานาจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ((กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน)) 

- 

6) 

 

ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระค่าภาษีบํารุงท้องทีของปีก่อน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

- 

 

 



ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ร้องเรียนต่อกองคลังเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: ((หมายเหตุ: (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (อาคาร 2 ชัน 1 ) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 13) 

))  

2) ร้องเรียนต่อศูนย ์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: ((หมายเหตุ: (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12) 

))  

3) ร้องเรียนต่อศูนย ์ดํารงธรรมอําเภอขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: ((หมายเหตุ: (โทร. 055 - 779250)) ))  

4) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้  ปณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชือแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู ่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 



 

 

 

ชือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิน เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จ ังหว ัดกําแพงเพชร 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

  

1)พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ.ศ.2543  

ระดับผลกระทบ: บริการทั วไป 

พืนทีให้บริการ: ท้องถิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0 

 จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0 

 

ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 28/09/2558 14:25 

 

 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย ์กลางข ้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน 

ข้อมูลสําหร ั บเจ้าหน้าท ี 



Backend.info.go.th 

ว ันทีเผยแพร่คู่มือ: - 


