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คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบาํรุงทองท่ี 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:  องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง  อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธาน ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดยีว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) “พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. ๒๕๐๘” 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ 2508  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 20/08/2558 18:43  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงเลขที่ 4 หมู 4 ตําบลหนองสรวงอําเภอหนอง
ฉางจังหวัดอุทยัธานี 61110 โทรศัพท 056 532 484 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศกุร (เวนวันหยุดราชการ)ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่
โดยมีหลักเกณฑและข้ันตอนดังนี ้
1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที ่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูทีเ่ปนเจาของที่ดนิในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการตีราคาปานกลางที่ดนิ 
(1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนกังาน
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ประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
(2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของ
ที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
(3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการประเมิน
หลังเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดนิรายใหมหรือจํานวนเนื้อทีด่ินเดิมเปล่ียนแปลงไป 
(1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 
(2) เม่ือเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
(3) เจาพนกังานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดนิทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปล่ียนแปลงการใชที่ดนิอันเปนเหตใุหการลดหยอนเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุ
อยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปล่ียนแปลงไป 
(1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่
มีการเปล่ียนแปลงการใชที่ดิน 
(2) เม่ือเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
(3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดนิทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
(4) การขอชําระภาษีบํารุงทองทีใ่นปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิใหผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงิน
ของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
2. กรณเีจาของทีด่ินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางทีด่นิหรือเม่ือไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการ
ประเมินนั้นไมถกูตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนกังานประเมินภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณ ี
 3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนัพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิารณาแลวเสร็จ 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยืน่แบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร 
 
 

1 วัน - (องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
สรวง) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาทีพ่ิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการ
ชําระภาษ ี
 
 

30 วัน - (องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
สรวง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

13. งานบริการน้ีผานการดาํเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณเีปนนิติ
บุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ
เชนโฉนดทีด่ิน , 
น.ส.3 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ ((กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการ
แทน)) 

3) 

ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จ
การชําระคาภาษี
บํารุงทองที่ของป
กอน 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
16. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงเลขที่ 4 หมู 4 ตําบลหนองสรวงอําเภอ

หนองฉางจังหวัดอุทัยธานี 61110  (www.nongsuang.go.th) โทรศัพท 056 532 484 
หมายเหต-ุ 
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2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
18. หมายเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ 20/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลหนอง

สรวง อําเภอหนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธาน ีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


