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คู่มือส ำหรับประชำชน 

 
 

งำนที่ให้บริกำร การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ  
อบต.ตะขบ อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
โทร 044009559 
โทรสาร 044009558 

จันทร์ ถึง ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) มีพักเท่ียง 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. 
 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
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พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้ 
 1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
1.1 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้ำของท่ีดินในวันที่ 1 มกรำคมของปีที่มีกำรตีรำคำปำนกลำง
ที่ดิน 
 (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
 (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือ
เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 1.2 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเป็นเจ้ำของท่ีดินรำยใหม่หรือจ ำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.5 หรอืภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
 
 1.3 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงกำรใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้กำรลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป
หรือมีเหตุอย่ำงอ่ืนท ำให้อัตรำภำษีบ ำรุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 (1) เจ้าของที่ดินยืน่ค าร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วันนับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
 (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินน า
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้วเห็น
ว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่
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ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 
 

ขั้นตอน และรำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำให้บริกำร หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1.การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการ 
ทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือภบท.8) เพ่ือให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  
 

1 วัน กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 

2.การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สิน
ด าเนินการช าระภาษี 
 

30 วัน 
 

กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
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ระยะเวลำ 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 31  วัน 

  

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน                                                                                    จ านวน  1  ชุด 
พร้อมส าเนาและรับรองส าเนาถูกต้อง                     
2.ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาและรับรองส าเนาถูกต้อง                                                      จ านวน  1  ชุด 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล                                                                                      จ านวน  1  ชุด 
พร้อมส าเนาและรับรองส าเนาถูกต้อง                     
4.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน , น.ส.3  จ านวน  1  ชุด 

พร้อมส าเนาและรับรองส าเนาถูกต้อง                     
5.หนังสือมอบอ านาจ                                                                                            จ านวน  1  ชุด   
(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
6.ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ของปีก่อน จ านวน  1  ชุด   
 

ค่ำธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 
  

 

 

 

 

 

 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
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   1.ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะขบ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร 044009559 โทรสาร044009558 
   2.ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอปักธงชัย    
   3.ตู้รับฟังความคิดเห็นองค์การบริหารส่วนต าบลตะขบ 
   4. ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1         
    ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
  

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
                - 

 
 
 


