
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุรี 

๑. ชื่อกระบวนงาน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 

๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

๗. พื้นที่ให้บรกิาร : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :  

๙. ข้อมูลสถติิ :  

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่นอ้ยที่สุด 0  

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ :  

สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุรี 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแตเ่วลา 08.30  –

16.30 น. (มีพักเที่ยง)  

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ

รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนดังนี้ 

  1. การตดิต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

  1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มกีารตรีาคา

ปานกลางที่ดิน 

   (1) ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีหรอืเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท. 5) พร้อมดว้ย

หลักฐานที่ต้องใช้ตอ่เจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มกีารประเมนิราคาปานกลางของที่ดิน 

   (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมนิให้ผู้มี

หนา้ที่เสียภาษีหรอืเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมนีาคม 

  (3) ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีหรอืเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่

กรณีได้รับใบแจ้งการประเมนิหลังเดอืนมนีาคมต้องช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ

ประเมิน 

 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหมห่รอืจ านวนเนือ้ที่ดนิเดิม

เปลี่ยนแปลงไป 
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   (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ  ภบท.5 หรอื ภบท.8 แล้วแตก่รณีพร้อมดว้ยหลักฐาน

ต่อเจา้พนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรอืมีการเปลี่ยนแปลง 

   (2) เมื่อเจา้หนา้ที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

   (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวน

เท่าใด 

 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดนิอันเป็นเหตุให้การลดหย่อน

เปลี่ยนแปลงไปหรอืมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 

   (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ  ภบท.8 พรอ้มด้วยหลักฐานต่อเจา้พนักงานประเมิน

ภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่มกีารเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดนิ 

   (2) เมื่อเจา้หนา้ที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

  (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวน

เท่าใด 

  (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้

ผูร้ับประเมินน าใบเสร็จรับเงนิของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

 2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกับราคาปานกลางที่ดนิหรอืเมื่อได้รับแจง้การประเมินภาษีบ ารุง

ท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมนินั้นไม่ถูกต้องมีสทิธิอุทธรณ์ต่อผู้วา่ราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้า

พนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดนิหรอืวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน

แล้วแต่กรณ ี

  3. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข

เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน

ร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/

เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

  4. พนักงานเจ้าหนา้ที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะ

ด าเนนิการแก้ไขค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 

  5. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจา้หนา้ที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและ

รายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอืประชาชน 

  6. จะด าเนนิการแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 31 วัน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภท 

ขั้นตอน 

รายละเอียดขั้นตอนการบรกิาร ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบแสดง

รายการทรัพย์สิน (ภบท. 5 หรอื  

ภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจา้หนา้ที่

ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน กองคลัง  

2 ขั้นตอนการพิจารณา พนักงานเจ้าหนา้ที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิตาม

แบบแสดงรายการ (ภบท. 5 หรอื  

ภบท.8) และแจ้งการประเมนิภาษี

ให้เจ้าของทรัพย์สนิด าเนนิการ

ช าระภาษี 

30 วัน กองคลัง  

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจ ำนวนเอกสำรที่ตอ้งมำยื่น)  

ที่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

 

1 ส าเนา บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ  

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบับ  

3 หนังสือรับรองนติิบุคคล - 1 1 ชุด  

14.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

 

1 หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์

ที่ดนิเชน่โฉนดที่ดนิ , น.ส.3 

- 1 1 ชุด  

2 หนังสือมอบอ านาจ - 1 - ชุด กรณีมอบ

อ านาจให้

ด าเนนิการ

แทน 
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ที่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

 

3 ใบเสร็จหรอืส าเนาใบเสร็จ

การช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่

ของปีก่อน 

- 1 1 ชุด  

๑5. ค่าธรรมเนียม   

 ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม  

๑6. ช่องทางการร้องเรียน  

 1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุรี 25240 โทร 0 3757 5260 โทรสาร 0 3757 5270 

 2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

 หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 

/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (ตัวอย่าง)  

 ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 


