
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัิภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี โดยมี
หลกัเกณฑ์และ่ขัน้ตอน ดงันี ้
1. การติดตอ่ขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
   1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน 
         (1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลกัฐานท่ีต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
          (2) เจ้าพนกังานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดิน
ทราบวา่จะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
         (3) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมิน
หลงัเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
   1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหมห่รือจ านวนเนือ้ท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
        (1) เจ้าของท่ีดินย่ืนค าร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลกัฐานต่อเจ้าพนกังานประเมินภายใน
ก าหนด 30 วนั นบัแตว่นัได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
        (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 
        (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเท่าใด 
   1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอนัเป็นเหตใุห้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตอุย่างอื่น
ท าให้อตัราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
         (1) เจ้าของท่ีดินย่ืนค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลกัฐานตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
        (2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 
        (3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเท่าใด 
        (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินให้ผู้ รับประเมินน าใบเสร็จรับเงิน
ของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 
 2. กรณีเจ้าของท่ีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้ว เห็นว่าการ
ประเมินนัน้ไม่ถูกต้องมีสิทธิอทุธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวดัได้ โดยย่ืนอทุธรณ์ผ่านเจ้าพนกังานประเมินภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ี
ประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวนัท่ีได้รับการแจ้งประเมินแล้วแตก่รณี 
  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนัน้ผู้ รับค า
ขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค า
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืน
เอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 



 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ือเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแล้วเห็น
วา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูม่ือประชาชน 
 6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนกงาำนททบบำตต ำบตพธธ์กงตำา  262  หมู่ที่ 4 ต ำบตพธธ์กงตำา  
อ ำทภอทมือานครรำชสีมำ  จกาหวกดนครรำชสีมำ  30000  พทรบกธท์  
044-930238-9  พทรสำร  044-930238/ต์ดต่อด้วยตนทอา ณ 
หน่วยาำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
ทป์ดใหบ้ร์งำรวกน จกนทร์ ถึา วกนบงุร์ (ยงทว้นวกนหยดุที่ทำารำชงำร
ง ำหนด) ตกา้แต่ทวตำ 08:30 - 16:30 น. (มีธกงททีย่า) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วนั 

ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร 
(หมำยทหต:ุ (ส ำนกงาำนทขต ททบบำตนคร ททบบำตทมือา อาค์งำรบร์หำรส่วนต ำบต  ทงุแห่า แตะ
ทมือาธกทยำ))  

1 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

2) การพิจารณา 
พนกังานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ 
ภบท.8) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สนิด าเนินการช าระภาษี 
(หมำยทหต:ุ (ส ำนกงาำนทขต ททบบำตนคร ททบบำตทมือา อาค์งำรบร์หำรส่วนต ำบต ทงุแห่า แตะ
ทมือาธกทยำ))  

30 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 
 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 

6) 
 

ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ของปีก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูตค่ำธรรมทนียม 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านักงานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262 หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร 044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมำยทหต:ุ ( ทตขที่ 1 ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 ทตขที่ 1                    
ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตกวอย่ำา แตะคู่มืองำรงรอง 

 


