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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงท้องที
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพูน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พระราชบญัญติัภาษีบํารงทุ้องที พ.ศ.2508

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน 0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 15/08/2015 15:05การรับชําระภาษีบํารุงท้องที
11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานทีให้บริการ กองคลงั เทศบาลตําบลอโุมงค์/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ (-)

2) สถานทีให้บริการ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนตําบล ทกุแห่ง และเมืองพทัยา/ติดต่อดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ (-)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
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พระราชบญัญตัภิาษีบํารุงท้องที พ.ศ. 2508 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถินมีหน้าทีในการรับชําระภาษีบํารุง
ท้องที โดยมีหลกัเกณฑ์และ่ขั นตอน ดงันี
1. การตดิตอ่ขอชําระภาษีบํารุงท้องที

1.1 การยืนแบบแสดงรายการทีดนิ กรณีผู้ ทีเป็นเจ้าของทีดนิในวนัที 1 มกราคม ของปีทีมีการตีราคาปานกลางทีดนิ

(1) ผู้ มีหน้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของทีดินยืนแบบแสดงรายการทีดนิ (ภบท.5) พร้อมด้วยหลกัฐานทีต้องใช้ตอ่เจ้าพนกังาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดิน

(2) เจ้าพนกังานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้ มีหน้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของ
ทีดนิทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเทา่ใดภายในเดือนมีนาคม

(3) ผู้ มีหน้าทีเสียภาษีหรือเจ้าของทีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปี เว้นแตก่รณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลงัเดือนมีนาคม ต้องชําระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีได้รับแจ้งการประเมิน

1.2 การยืนแบบแสดงรายการทีดนิ กรณีเป็นเจ้าของทีดินรายใหมห่รือจํานวนเนื อทีดินเดมิเปลียนแปลงไป

(1) เจ้าของทีดนิยืนคําร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแตก่รณี พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วนั นบัแตว่นัได้รับโอนหรือมีการเปลียนแปลง

(2) เมือเจ้าหน้าทีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน

(3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด

1.3 การยืนแบบแสดงรายการทีดนิกรณีเปลียนแปลงการใช้ทีดนิอนัเป็นเหตใุห้การลดหย่อนเปลียนแปลงไป หรือมีเหตุ
อยา่งอืนทําให้อตัราภาษีบํารุงท้องทีเปลียนแปลงไป

(1) เจ้าของทีดนิยืนคําร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 วนั นบัแต่
วนัทีมีการเปลียนแปลงการใช้ทีดนิ

(2) เมือเจ้าหน้าทีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน
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(3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของทีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจํานวนเทา่ใด

(4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องทีในปีถดัไปจากปีทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดนิให้ผู้ รับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทกุปี

2. กรณีเจ้าของทีดินไมเ่ห็นพ้องด้วยกบัราคาปานกลางทีดนิ หรือเมือได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องทีแล้ว เห็นวา่
การประเมินนั นไมถ่กูต้องมีสิทธิอทุธรณ์ตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดัได้ โดยยืนอทุธรณ์ผ่านเจ้าพนกังานประเมินภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัทีประกาศราคาปานกลางทีดินหรือวนัทีได้รับการแจ้งประเมินแล้วแตก่รณี

3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิมเตมิได้ใน
ขณะนั นผู้ รับคําขอและผู้ ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเตมิหากผู้ ยืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิมเตมิได้ภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยืนเอกสารเพิมเตมิครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนั นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน
6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินยืนแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภบท.5 หรือ ภบท.8)
เพือให้พนกังานเจ้าหน้าที
ตรวจสอบเอกสาร

1 วนั - (สํานกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
สว่นตําบล  ทกุ



4/6

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แหง่ และเมือง
พทัยา)

2)

การพิจารณา พนกังานเจ้าหน้าทีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรือ ภบท.8) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี

30 วนั - (สํานกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริหาร
สว่นตําบล ทกุแหง่
และเมืองพทัยา)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วนั

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บตัรประจําตวั
ประชาชน

- 1 1 ฉบบั -

2) สําเนาทะเบียน
บ้าน

- 1 1 ฉบบั -

3)
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล

- 1 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บคุคล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ
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ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

หลกัฐานแสดง
กรรมสิทธิทีดิน
เชน่ โฉนดทีดิน ,
น.ส.3

- 1 1 ชดุ -

2)
หนงัสือมอบ
อํานาจ

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน)

3)

ใบเสร็จหรือ
สําเนาใบเสร็จ
การชําระคา่ภาษี
บํารุงท้องทีของปี
ก่อน

- 1 1 ฉบบั -

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต www.umongcity.go.th
2. ทางโทรศพัท์ 053-983222
3. ทางไปรษณีย์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู 51150
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็น ตังอยู่ ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
)

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก



6/6

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมือง

ลําพนู จงัหวดัลําพนู สถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


