
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษบี ำรงุทอ้งที ่
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลบา้นเป็ด อ าเภอเมอืงขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระราชบญัญัตภิาษีบ ารุงทอ้งที ่พ.ศ. 2508 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่โดยมี

หลกัเกณฑแ์ละ่ขัน้ตอน ดงันี้ 

 1. การตดิตอ่ขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่

 

 1.1 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ กรณีผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิในวนัที ่1 มกราคม ของปีทีม่กีารตรีาคาปานกลางทีด่นิ 

 

 (1) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลกัฐานทีต่อ้งใชต้อ่เจา้พนักงาน

ประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิ 

 

 (2) เจา้พนักงานประเมนิจะท าการตรวจอสบและค านวณคา่ภาษีแลว้แจง้การประเมนิใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิทราบ

วา่จะตอ้งเสยีภาษีเป็นจ านวนเทา่ใดภายในเดอืนมนีาคม 

 

 (3) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิจะตอ้งเสยีภาษีภายในเดอืนเมษายนของทกุปี เวน้แตก่รณีไดรั้บใบแจง้การประเมนิหลงั

เดอืนมนีาคม ตอ้งช าระภาษีภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 

 

 1.2 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ กรณีเป็นเจา้ของทีด่นิรายใหมห่รอืจ านวนเนือ้ทีด่นิเดมิเปลีย่นแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่ค ารอ้งตามแบบ ภบท.5 หรอื ภบท.8 แลว้แตก่รณี พรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในก าหนด 

30 วนั นับแตว่นัไดรั้บโอนหรอืมกีารเปลีย่นแปลง 

 

 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลักฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเทา่ใด 

 

 1.3 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิอนัเป็นเหตใุหก้ารลดหย่อนเปลีย่นแปลงไป หรอืมเีหตอุย่างอืน่

ท าใหอ้ัตราภาษีบ ารุงทอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่ค ารอ้งตามแบบ ภบท.8 พรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในก าหนด 30 วนั นับแตว่นัทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 

 

 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลักฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเทา่ใด 

 

 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งทีใ่นปีถัดไปจากปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิใหผู้รั้บประเมนิน าใบเสร็จรับเงนิของปี

กอ่นพรอ้มกับเงนิไปช าระภายในเดอืนเมษายนของทกุปี 

 

 2. กรณีเจา้ของทีด่นิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับราคาปานกลางทีด่นิ หรอืเมือ่ไดรั้บแจง้การประเมนิภาษีบ ารุงทอ้งทีแ่ลว้ เห็นวา่การ

ประเมนินัน้ไมถ่กูตอ้งมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดัได ้โดยยืน่อทุธรณ์ผา่นเจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วนันับแตว่ันที่

ประกาศราคาปานกลางทีด่นิหรอืวนัทีไ่ดรั้บการแจง้ประเมนิแลว้แตก่รณี 

 

  3. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค า

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 



 4. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 6. จะด าเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองคลงั เทศบาลต าบลบา้นเป็ด/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 31 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภบท.5 หรอื 

ภบท.8) เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (กองคลงั เทศบาลต าบลบา้นเป็ด))  

1 วนั - 
 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ

แสดงรายการ (ภบท.5 หรอื ภบท.8) และแจง้การประเมนิภาษี
ใหเ้จา้ของทรัพยส์นิด าเนนิการช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ (กองคลงั เทศบาลต าบลบา้นเป็ด))  

30 วนั - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิ , น.ส.3 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 

- 

6) 

 

ใบเสร็จหรอืส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่ภำษบี ำรุงทอ้งทีข่องปีกอ่น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กองคลงั เทศบาลต าบลบา้นเป็ด 

(หมายเหต:ุ (1. ทางโทรศพัท ์0-4342-3869-70 ตอ่ 442 

2. ทางไปรษณีย ์เทศบาลต าบลบา้นเป็ด 555 หมู ่2 ต.บา้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 40000))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการปกครองทอ้งที ่กรมการปกครอง ส านักบรหิารการปกครองทอ้งที ่

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตภิาษีบ ารงุทอ้งที ่พ.ศ.2508  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่เทศบาลต าบลบา้นเป็ด 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


