
คูมือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงทองที่ 
หนวยงานที ่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไข (ถาม)ี ในการยืน่คำขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 พระราชบัญญัติบำรุงทองที่ พ.ศ. 2508 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการรับ
ชำระภาษีบำรุงทองท่ี โดยมีหลักเกณฑและข้ันตอนดังนี้ 
 1. การติดตอขอชำระทองท่ี 
     1.1 การยื ่นแบบแสดงรายการที ่ดินกรณีผู ที ่เปนเจาของที ่ด ินในวันที ่ 1 มกราคมของปที ่ มี 
การตีราคาปานกลางท่ีดิน 
  (1) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พรอมหลักฐานท่ี
ตองใชตอเจาพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของทุกปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
  (2) เจาพนักงานประเมินจะทำการตรวจสอบและคำนวณคาภาษีแลวแจงการประเมินให 
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินทราบวาตองเสียภาษีเปนจำนวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 
  (3) ผู มีหนาที ่เสียภาษีหรือเจาของที ่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป  
เวนแตกรณีไดรับแจงการประเมินหลังเดือนมีนาคมตองชำระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน 
     1.2 การยื ่นแบบแสดงรายการที ่ดินกรณีเปนเจาของที ่ดินรายใหมหรือจพนวนเนื ้อที ่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
  (1) เจาของที่ดินยื่นคำรองตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐาน 
ตอเจาพนักงานประเมินภายในกำหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
  (2) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
  (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจำนวน
เทาใด 
     1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที ่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอย
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอ่ืนทำใหอัตราภาษีบำรุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  (1) เจาของที่ดินยื่นคำรองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน 
  (2) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 
  (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจำนวน
เทาใด 
  (4) การขอชำระภาษีบำรุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให
ผูรับประเมินนำใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชำระภายในเดือนเมษายนของทุกป 
 2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบำรุง
ทองที่แลวเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณผานเจา
พนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันท่ีไดรับการแจงประเมินแลวแต
กรณี 
 
 



 3. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข
เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
รวมกัน พรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผูรับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื ่นคำขอ 
จะดำเนินการแกไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับขอไดตรวจสอบคำขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุในคูมือประชาชน 
 6. จะดำเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
ชองทางการใหบริการ 
 
สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง 
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หนวยงาน:-) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง
ว ันศุกร  (ยกเว นว ันหยุดที ่ทางราชการกำหนด)  
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม : 31 วนั 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภบท.5 
หรือภบท.8) เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ : (สำนักงานเขตเทศบาล นครเทศบาลเมือง 
องคการบริหารสวนตำบลทุกแหงและเมืองพัทยา) 

1 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และ 
แจงการประเมินภาษีใหเจาของทรัพยสินดำเนินการชำระ
ภาษี 
(หมายเหตุ : (สำนักงานเขตเทศบาล นครเทศบาลเมือง 
องคการบริหารสวนตำบลทุกแหงและเมืองพัทยา) 

30 นาที องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน, น.ส.3 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

 

5) หนังสือมอบอำนาจ  
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 

- 

6) ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสรจ็การชำระคาภาษีบำรุงทองที่ของ
ปกอน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

คาธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
1) 7 บาท / 1 ไร คาธรรมเนียม 0 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



ชองทางการรองเรยีน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
(หมายเหตุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)) 
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