
 
 

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
กระทรวง :  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 ๑) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองท่ีพ.ศ.2508 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา   ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ   ๓๑  วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน   0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน   สําเนาคูมือประชาชน  การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี  
11. ชองทางการใหบริการ 
      สถานท่ีใหบริการเทศบาลตําบลเมืองจันทร  โทรศัพท  0-4596-9847 
      เว็ปไซต : www.muangchan.go.th  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ) 
      กําหนด   (ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.  )มีพักเท่ียง(  
      ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  )ยกเวนวันหยุดทางราชการกําหนด  (ตั้งแตเวลา  
      08.30 – 16.30  น. 
12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระภาษี
บํารุงทองท่ีโดยมีหลักเกณฑและข้ันตอนดังนี้ 
    1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
       1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปท่ีมีการตีราคาปาน
กลางท่ีดิน 
                     (1) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใช
ตอเจาพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
                     (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีหรือเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
                     (3) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบ
แจงการประเมินหลังเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

http://www.muangchan.go.th/
http://www.muangchan.go.th/


 
 

 
                1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
                      (1) เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงาน
ประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
                      (2) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
                      (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
                1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไป
หรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
                     (1) เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 
30 วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 
                     (2) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
                     (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 
                     (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองท่ีในปถัดไปจากปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินใหผูรับประเมิน
นําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
          2. กรณีเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเม่ือไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีแลว
เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันท่ีไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 
          3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
   4. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
          5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
          6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 

๑๓.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) 
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบเอกสาร 
 

๑๐ นาที - งานจัดเก็บรายได 
กองคลัง 

 



 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 
 
 
 
 
 

การพิจารณา พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการ
ชําระภาษี 

๒ วัน - งานจัดเก็บรายได 
กองคลัง 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  ๒ วัน 
 

๑๔.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
๑๕.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
 

สําเนาทะเบียน
บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเปนนิติ
บุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
 
 
 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน
เชนโฉนดท่ีดิน , 
น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) 
 

หนังสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน) 

 
๑๖.คาธรรมเนียม 

           ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 



 
 

๑๗.ชองทางการรองเรียน 
      1)  ชองทางการรองเรียน  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  เลขท่ี  70  หมู  6  ตําบลเมืองจันทร  อําเภอ 
           เมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ  หรือโทรศัพท  0-4596-9847  หรือทางอินเตอรเน็ต  
           www.muangchan.go.th    
      2)  ชองทางการรองทุกข  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองจันทร 
 
๑๘.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
          ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

19.  หมายเหตุ 
 
 
 

วันท่ีพิมพ ๓/๑๐/๒๕๖๑ 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว 

จัดทําโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 

อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 

เผยแพรโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 
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