
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษบีํารุงทอ้งท ี
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลซับสมบรูณ ์อําเภอวเิชยีรบรุ ีจังหวัดเพชรบรูณ์ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัตภิาษีบํารุงทอ้งท ีพ.ศ. 2508 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิมหีนา้ทใีนการรับชาํระภาษีบํารุงทอ้งท ีโดยมี
หลักเกณฑแ์ละ่ขนัตอน ดงัน ี
 1. การตดิตอ่ขอชาํระภาษีบํารุงทอ้งท ี
 
 1.1 การยนืแบบแสดงรายการทดีนิ กรณผีูท้เีป็นเจา้ของทดีนิในวันท ี1 มกราคม ของปีทมีกีารตรีาคาปานกลางทดีนิ 
 
 (1) ผูม้หีนา้ทเีสยีภาษีหรอืเจา้ของทดีนิยนืแบบแสดงรายการทดีนิ (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลักฐานทตีอ้งใชต้อ่เจา้พนักงาน
ประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปีทมีกีารประเมนิราคาปานกลางของทดีนิ 
 
 (2) เจา้พนักงานประเมนิจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแลว้แจง้การประเมนิใหผู้ม้หีนา้ทเีสยีภาษีหรอืเจา้ของทดีนิทราบ
วา่จะตอ้งเสยีภาษีเป็นจํานวนเทา่ใดภายในเดอืนมนีาคม 
 
 (3) ผูม้หีนา้ทเีสยีภาษีหรอืเจา้ของทดีนิจะตอ้งเสยีภาษีภายในเดอืนเมษายนของทกุปี เวน้แตก่รณีไดรั้บใบแจง้การประเมนิหลัง
เดอืนมนีาคม ตอ้งชาํระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวั่นทไีดรั้บแจง้การประเมนิ 
 
 1.2 การยนืแบบแสดงรายการทดีนิ กรณีเป็นเจา้ของทดีนิรายใหมห่รอืจํานวนเนือทดีนิเดมิเปลยีนแปลงไป 
 
 (1) เจา้ของทดีนิยนืคํารอ้งตามแบบ ภบท.5 หรอื ภบท.8 แลว้แตก่รณี พรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในกําหนด 
30 วัน นับแตวั่นไดรั้บโอนหรอืมกีารเปลยีนแปลง 
 
 (2) เมอืเจา้หนา้ทไีดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทดีนิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 
 
 1.3 การยนืแบบแสดงรายการทดีนิกรณีเปลยีนแปลงการใชท้ดีนิอนัเป็นเหตใุหก้ารลดหยอ่นเปลยีนแปลงไป หรอืมเีหตอุยา่งอนื
ทําใหอ้ัตราภาษีบํารุงทอ้งทเีปลยีนแปลงไป 
 
 (1) เจา้ของทดีนิยนืคํารอ้งตามแบบ ภบท.8 พรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในกําหนด 30 วัน นับแตวั่นทมีกีาร
เปลยีนแปลงการใชท้ดีนิ 
 
 (2) เมอืเจา้หนา้ทไีดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทดีนิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด 
 
 (4) การขอชาํระภาษีบํารุงทอ้งทใีนปีถัดไปจากปีทมีกีารประเมนิราคาปานกลางของทดีนิใหผู้รั้บประเมนินําใบเสร็จรับเงนิของปี
กอ่นพรอ้มกับเงนิไปชาํระภายในเดอืนเมษายนของทกุปี 
 
 2. กรณีเจา้ของทดีนิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับราคาปานกลางทดีนิ หรอืเมอืไดรั้บแจง้การประเมนิภาษีบํารุงทอ้งทแีลว้ เห็นวา่การ
ประเมนินันไมถ่กูตอ้งมสีทิธอิทุธรณต์อ่ผูว้า่ราชการจังหวัดได ้โดยยนือทุธรณผ์่านเจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วันนับแตวั่นที
ประกาศราคาปานกลางทดีนิหรอืวันทไีดรั้บการแจง้ประเมนิแลว้แตก่รณ ี
 
  3. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้นขณะนันผูรั้บคํา
ขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิหากผูย้นืคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิไดภ้ายในระยะเวลาทกีําหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคํา
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 



 4. พนักงานเจา้หนา้ทจีะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้นืคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยนื
เอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
 5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเรมินับหลังจากเจา้หนา้ทผีูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 6. จะดําเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวั่นทพีจิารณาแลว้เสร็จ 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทใีหบ้รกิาร 
ททีําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลซับสมบรูณ ์อําเภอวเิชยีรบรุ ี
จังหวัดเพชรบรูณ/์ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 31 วัน 
 
ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทรัพยส์นิยนืแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภบท.5 หรอื 
ภบท.8) เพอืใหพ้นักงานเจา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (ณ ททีําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลซับสมบรูณ ์
อําเภอวเิชยีรบรุ ี จังหวัดเพชรบรูณ)์)  

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทพีจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรอื ภบท.8) และแจง้การประเมนิภาษี
ใหเ้จา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชาํระภาษี 
(หมายเหต:ุ (ณ ททีําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลซับสมบรูณ)์)  

30 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธทิดีนิ เชน่ โฉนดทดีนิ , น.ส.3 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) 

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
6) 

 
ใบเสร็จหรอืสําเนาใบเสร็จการชําระคา่ภาษบํีารงุทอ้งทขีองปีกอ่น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ททีําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลซับสมบรูณ ์
(หมายเหต:ุ (หมูท่ ี 9 ตําบลซับสมบรูณ ์อําเภอวเิชยีรบรุ ี จังหวัดเพชรบรูณ์ 67180 โทร 056-713987))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรอืงรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชนั 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรอืงรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน: การรับชาํระภาษีบํารุงทอ้งท ี 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สํานักบรหิารการปกครองทอ้งท ีกรมการปกครอง สํานักบรหิารการปกครองทอ้งท ี
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทใีหอํ้านาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตภิาษีบํารงุทอ้งท ีพ.ศ.2508  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัวไป 
พนืทใีหบ้รกิาร: ทอ้งถนิ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกํีาหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาทกํีาหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ท ี



 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 
 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 


