
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที ่

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร กระทรวงมหาดไทย  

 
หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระราชบญัญัติภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีหนา้ท่ีในการรบัช าระภาษีบ ารุง

ทอ้งท่ี โดยมีหลกัเกณฑแ์ล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

 1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

     1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน 

          (1) ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลกัฐานท่ีตอ้งใชต่้อเจา้ 

พนกังานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

          (2) เจา้พนกังานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแลว้แจง้การประเมินใหผู้ม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีหรือ

เจา้ของท่ีดินทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

          (3) ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินจะตอ้งเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปี เวน้แต่กรณีไดร้บัใบแจง้

การประเมินหลงัเดือนมีนาคม ตอ้งช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้การประเมิน 

    1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีเป็นเจา้ของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเนือ้ท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

         (1) เจา้ของท่ีดินยื่นค ารอ้งตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลว้แต่กรณี พรอ้มดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมิน

ภายในก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัไดร้บัโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 

        (2) เมื่อเจา้หนา้ท่ีไดร้บัแบบแลว้ จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

        (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดินอนัเป็นเหตใุหก้ารลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุ

อย่างอื่นท าใหอ้ตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

      (1) เจา้ของท่ีดินยื่นค ารอ้งตามแบบ ภบท.8 พรอ้มดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินภายในก าหนด 30 วนั นบั

แต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 

      (2) เมือ่เจา้หนา้ท่ีไดร้บัแบบแลว้ จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

      (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

      (4) การขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินใหผู้ร้บัประเมินน า

ใบเสร็จรบัเงินของปีก่อนพรอ้มกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 



 

 2. กรณีเจา้ของท่ีดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางท่ีดิน หรือเมื่อไดร้บัแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแลว้ เห็นว่า

การประเมินนัน้ไม่ถกูตอ้งมีสิทธิอทุธรณต่์อผูว้่าราชการจงัหวดัได ้โดยยื่นอทุธรณผ่์านเจา้พนกังานประเมินภายใน 30 

วนันบัแต่วนัท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวนัท่ีไดร้บัการแจง้ประเมินแลว้แต่กรณี 

  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น

ขณะนัน้ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดผูร้บัค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 4. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค า

ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 

 5. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 6. จะด าเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 

 

  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
(หมายเหต:ุ (-))  
กองคลงั  เทศบาลต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนคิมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมุกดาหาร  โทรศพัท์ 0 4262 0962/ติดต่อดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 31 วนั 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้ของทรพัยสิ์นยื่นแบบแสดงรายการทรพัยสิ์น (ภบท.5 
หรือ ภบท.8) เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 
2) กำรพิจำรณำ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรพัยสิ์นตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรอื ภบท.8) และแจง้การ
ประเมินภาษีใหเ้จา้ของทรพัยสิ์นด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 

บัตรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสทิธ์ิที่ดิน เช่น โฉนดทีด่ิน , น.ส.3 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน) 

- 

6) 
 

ใบเสร็จหรือส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระค่ำภำษบี ำรุงท้องทีข่องปี
ก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านกัปลดั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร  โทรศพัท ์0 4262 0962   หรือ

เว็บไซต ์http://www.romklaocity.org/ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

 



แบบฟอรม์ ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

หมำยเหต ุ

- 
 
 


