
 

 

คูมือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงทองท่ี 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชำระภาษีบำรุงทองท่ี 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) 

2) 

พระราชบัญญัติภาษีบำรงทุองท่ีพ.ศ.2508 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: เทศบาลเมืองปากชอง  กองคลัง  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การรับชำระภาษีบำรุงทองที่ 21/07/2558 18:17

  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  ตำบลปากชอง  อำเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา       

ติดตอดวยตนเอง  ณ  กองคลัง  เทศบาลเมืองปากชอง 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (-) 

2) สถานท่ีใหบริการ  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  ตำบลปากชอง  อำเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา        

ติดตอดวยตนเอง  ณ  กองคลัง  เทศบาลเมืองปากชอง 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ (-) 

 



 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงทองท่ีพ.ศ. 2508 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชำระภาษี

บำรุงทองที่โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังนี้ 

 1. การติดตอขอชำระภาษีบำรุงทองที่ 

  1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูที่เปนเจาของท่ีดินในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการตีราคาปาน

กลางท่ีดิน 

 (1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอเจา

พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 

 (2) เจาพนักงานประเมินจะทำการตรวจสอบและคำนวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือ

เจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจำนวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

 (3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจง

การประเมินหลังเดือนมีนาคมตองชำระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของที่ดินยื่นคำรองตามแบบภบท.5 หรอืภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงาน

ประเมินภายในกำหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจำนวนเทาใด 

 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไป

หรือมีเหตุอยางอ่ืนทำใหอัตราภาษีบำรุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป 

 (1) เจาของที่ดินยื่นคำรองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกำหนด 30 วัน

นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจำนวนเทาใด 

 (4) การขอชำระภาษีบำรุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับประเมินนำ

ใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชำระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

 2. กรณเีจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบำรุงทองที่แลว

เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงาน

ประเมินภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 

 

  3. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมได

ในขณะนั้นผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอม

กำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดผูรับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 



 

 

 4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอจะดำเนินการ

แกไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคำขอไดตรวจสอบคำขอและรายการ

เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

 6. จะดำเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภบท.5 หรือภบท.8) เพ่ือให

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 
 

1 วัน กองคลัง เทศบาล

เมืองปากชอง 
 

(สำนักงานเขต

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

องคการบริหาร

สวนตำบลทุกแหง

และเมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ 

(ภบท.5 หรือภบท.8) และ

แจงการประเมินภาษีให

เจาของทรัพยสินดำเนินการ

ชำระภาษี 
 

30 วนั กองคลัง เทศบาล

เมืองปากชอง 

 

(สำนักงานเขต

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

องคการบริหาร

สวนตำบลทุกแหง

และเมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 31 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 



 

 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- - 1 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน

บาน 

- - 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเปนนิติ

บุคคล) หากนำ

สำเนาเอกสารมาแทน

ตนฉบับจริงขอให

รับรองสำเนาถูกตอง 

 

 

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์ท่ีดิน

เชนโฉนดที่ดิน , 

น.ส.3 

- 1 1 ชุด หากนำสำเนาเอกสาร

มาแทนตนฉบับจริง

ขอใหรับรองสำเนา

ถูกตอง 

2) 
หนังสือมอบ

อำนาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอำนาจ

ใหดำเนินการแทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ

สำเนาใบเสร็จการ

ชำระคาภาษีบำรุง

ทองท่ีของปกอน 

- 1 1 ฉบับ  หากนำสำเนา

เอกสารมาแทน

ตนฉบับจริงขอให

รับรองสำเนาถูกตอง 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 



 

 

1) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนเทศบาลเมืองปากชอง 

หมายเหตุ(สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  73 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 30130 

เบอรโทรศัพท 0 4437 1496 เว็ปไซด  http://www.pakchongcity.go.th 

  

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


