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คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการ                
รับชําระภาษีบํารุงทองท่ีโดยมีหลักเกณฑ และข้ันตอนดังนี้  
 1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
  1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผูท่ีเปนเจาของท่ีดิน ในวันท่ี 1 มกราคมของปท่ีมีการ            
ตีราคาปานกลางท่ีดิน 
   (1) ผูมีหนาท่ีเสียภาษี หรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พรอมดวย
หลักฐานท่ีตองใชตอเจาพนักงานประเมิน ภายในเดือนมกราคมของปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
   (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลว แจงการประเมิน     
ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินทราบ วาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
   (3) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดิน จะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป       
เวนแตกรณีไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับ                        
แจงการประเมิน 
  1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเปนเจาของท่ีดินรายใหม หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
   (1) เจาของท่ีดิน ยื่นคํารองตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณี พรอมดวย
หลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
   (2) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
   (3) เจาพนักงานประเมิน จะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวา จะตองเสียภาษีในปตอไป
จํานวนเทาใด 
  1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน อันเปนเหตุใหการลดหยอน
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยางอ่ืน ทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   (1) เจาของท่ีดินยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงาน ประเมิน
ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 
   (2) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลว จะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
   (3) เจาพนักงานประเมิน จะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไป
จํานวนเทาใด 
   (4) การขอชําระภาษีบํารุงทองท่ีในปถัดไป จากปท่ีมีการประเมินราคาปานกลาง               
ของท่ีดิน ใหผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอน พรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
 2. กรณีเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดิน หรือเม่ือไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี
แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงาน
ประเมิน ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดิน หรือวันท่ีไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 
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 3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตอง หรือไมครบถวน และไมอาจแกไข
เพ่ิมเติมได ในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝาย และรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน
พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอ                   
จะดําเนินการแกไขคําขอ หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือ เริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแลวเห็นวา มีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
 6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  31 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาของทรัพยสิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน  
(ภบท.5 หรือ ภบท.8)  
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจง
การประเมินภาษีใหเจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี 

30 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เชน โฉนดท่ีดิน , น.ส.3 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ  

กรมท่ีดิน 
 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ  
หมายเหตุ : กรณีเปนนิติบุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

5) 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน 

- 

6) 
 

ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชําระคาภาษีบํารุงทองท่ีของปกอน 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 

เทศบาลตําบลตากฟา 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) หนวยงานภาษีบํารุงทองท่ีกรมการปกครอง กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
เบอรโทรศัพท 02-629-8306-14 ตอ 503 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 


