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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแบบแจงรายการเพ่ือชาํระภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอาํเภอหนองสองหองจงัหวัดขอนแกน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแบบแจงรายการเพื่อชําระภาษีบํารงุทองที ่

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่พ.ศ. 2508 

 

2) กฎกระทรวงกําหนดทองที่ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองทีพ่.ศ. 2545 

 

3) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองทีพ่.ศ. 2525 

 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยกเวนหรอืลดภาษีบาํรุงทองที่พ.ศ. 2509 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา คูมือปฏิบติังานของฝายรายไดพ.ศ. 2555  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 52วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรบัแบบแจงรายการเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา

อําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน/ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:00 

- 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ติดตอดวยตนเอง, ไปรษณีย) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใหเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใดมหีนาทีเ่สียภาษีบํารุงทองที่ในปน้ันและย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินตอเจาพนักงาน

ประเมินณสํานักงานเขตที่ที่ดินต้ังอยู 

 

กรณีที่ดินรายใหมหรือปทีม่ีการตีราคาปานกลางใหเจาของทีดิ่นย่ืนแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปที่มีการตีราคา

ปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปหรือภายใน 30 วันกรณีที่ไดกรรมสิทธ์ิใหมหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

ใหม 

 

 

 

หมายเหตุ 

 

1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือกระบวนงานจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไว

ในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

 

2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรอืมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะ

จัดทําบันทึกความบกพรองของรายการหรอืเอกสารหลักฐานที่ย่ืนเพิ่มเติมโดยผูย่ืนคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือย่ืน

เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทกึดังกลาวมเิชนน้ันจะถือวาผูย่ืนคําขอละทิ้งคําขอดังกลาวใหผูย่ืนคําขอหรือผู

ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 

3) เจาหนาที่จะแจงผลการพจิารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับแบบแจงรายการเพื่อเสีย

ภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.5) 

ตรวจสอบความถูกตองใน

การกรอกแบบแจงรายการ

1 ช่ัวโมง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(การลงลายมือช่ือ

ของเจาของที่ดิน

และผูช้ีเขตพรอม

ลงวันเดือนปหรือ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เพื่อเสียภาษีบํารงุทองที่ 

(ภ.บ.ท.5) ดังน้ีการลงลายมือ

ช่ือของเจาของที่ดินและผูช้ี

เขตพรอมลงวันเดือนปหรอื

กรณีนิติบุคคลใหผูมีอํานาจ

ลงลายมือช่ือพรอม

ประทับตรา, แสดงหลกัฐาน

ประกอบขอเทจ็จริงตามแบบ

แจงฯ,  

ลงรับแบบในระบบ MIS 2  

ทันทีโดยระบุวันเดือนปทีร่ับ

แลวใหลงเลขรับไวใน

แบบภ.บ.ท.5 ลงลายมือช่ือ

เจาหนาที่ผูรับแบบ,  ออกใบ

รับแบบภ.บ.ท.5 ใหแกผูมา

ย่ืน 

 

 
 

กรณีนิติบุคคลใหผู

มีอํานาจลงลายมือ

ช่ือพรอม

ประทับตรา, แสดง

หลักฐานประกอบ

ขอเท็จจรงิตาม

แบบแจงฯ) 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบการเปนเจาของ

กรรมสทิธ์ิที่ดิน,  ตรวจสอบ

ที่ต้ังและการใชประโยชน,  

ประเมินภาษีคํานวณคาภาษี 
 

45 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ออกหนังสือแจงการประเมิน 

(ภ.บ.ท.9) ผานระบบ MIS 2,  

สงหนังสือแจงการประเมิน 

(ภ.บ.ท.9) ใหผูเสียภาษีบํารุง

ทองที่โดยตรงหรอืทาง

ไปรษณียลงทะเบียน 

7 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 52 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) 

โฉนดที่ดินและ

หนังสือสญัญาซื้อ

ขายที่ดินหรือ

หนังสือสญัญา

อยางอื่น 

กรมที่ดิน 1 1 ฉบับ - 

3) แผนที่ต้ังที่ดิน กรมที่ดิน 1 1 ฉบับ - 

4) 

ใบเสร็จรับเงินคา

ภาษีครั้งสุดทาย 

(ถาม)ี 

กรุงเทพมหานคร 1 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) 

กรมพฒันาธุรกจิ

การคา 

1 1 ฉบับ - 

6) ใบมอบอํานาจ - 1 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กรณีใหผูอื่น

กระทําการแทน 

7) 
หนังสือแตงต้ัง

ผูจัดการมรดก 

- 1 1 ฉบับ - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนฝายรายไดสํานักงานเขตทีท่รัพยสินของผูชําระภาษีฯต้ังอยู 

หมายเหตุ(กรณีที่เจาของที่ดินไมเห็นพองดวยหรือกรณีที่ไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการ

ประเมินน้ันไมถูกตองก็มสีิทธ์ิย่ืนอทุธรณตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยย่ืนตอเจาพนักงานประเมินภายใน

กําหนดเวลาดังตอไปน้ี 

1. เจาของที่ดินมีสทิธ์ิอุทธรณการตีราคาปานกลางของที่ดินไดภายใน 

    30 วันนับจากวันที่ไดมีการประกาศราคาปานกลางของทีดิ่น 

2. หากเห็นวาการประเมินไมถูกตองสามารถอุทธรณตอผูวาราชการ 

กรุงเทพมหานครณสํานักงานเขตภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับ 

แจงการประเมิน) 

2) ชองทางการรองเรียนองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจงัหวัดขอนแกน 

หมายเหตุ(www.Takuapha.go.th 

043-210 336 ,043-210 395 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบฟอรมแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 

- 

 

2) เอกสารแนบภาษีบํารุงทองที่ตารางแสดงข้ันตอนระยะเวลาการรบัแบบแจงรายการเพื่อชําระภาษีบํารงุทองที,่ การ

อุทธรณภาษีบํารุงทองที,่ การผอนชําระภาษีฯตามพ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที,่ การขอผอนชําระคาภาษีคางชําระ, 
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หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


