
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ:เทสบำลเมืองสระแกว้ อ ำเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน: กำรช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: เทศบำลเมืองสระแกว้ อ ำเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจง้ 

5. กฎหมำยท่ีใหอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวขอ้ง: 

1) พระรำชบญัญติัภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 

6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรทัว่ไป 

7. 7.พื้นท่ีใหบ้ริกำร: ทอ้งถ่ิน 

8. กฎหมำยขอ้งบงัคบั/ขอ้ตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ –  

2) ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  0วนัฃ 

9. ขอ้มูลสถิติ 

จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0 

จ ำนวนค ำขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

10. ช่ืออำ้งอิงของคู่มือประชน กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี ณัฏฐ์วฒัน์ ทม.สก 

11. ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 

         1) สถำนท่ีใหบ้ริกำร กองคลงั ส ำนกังำนเทศบำลเมืองสระแกว้ 

ถนนเทศบำล ๒ ต. สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ จ. สระแกว้๒๗๐๐๐ 

โทร ๐๓๗-๒๔๑๑๙๑ ต่อ ๑๗ โทรสำร ๐๓๗-๒๔๒๗๐๒ 

เวบ็ไซต ์www.sakaeocity.go.th / ตดตอดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ ถึงศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่

เวลำ 08:30 – 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมำยเหตุ (-) 

12. หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 



พระรำชบญัญติัภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนำ้ท่ีในกำรรับช ำระภำษี

บ ำรุงทอ้งท่ี โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กำรติดต่อขอช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 

1.1 กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรท่ีดิน กรณีผูท่ี้เป้นเจำ้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกรำคม ของปีท่ีมีกำรตีรำคำปำน

กลำงท่ีดิน 

(1) ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษีหรือเจำ้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรำยกำรท่ีดิน (ภบท.5) พร้อมดว้ยหลกัฐำนท่ีตอ้งใชต้่อ

เจำ้พนกังำนประเมินภำยในเดือนมหรำคมของปีท่ีมีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของท่ีดิน 

(2) เจำ้พนกังำนประเมินจะท ำกำรตรวจสอบและค ำนวรค่ำภำษีแลว้แจง้กำรประเมินให้ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษี

หรือเจำ้ของท่ีดินทรำบวำ่จะตอ้งเสียภำษีจ ำนวนเท่ำใดเดือนมรนำคม 

1.2 กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรท่ีดิน กรณีเป็นเจำ้ของท่ีดินรำยใหม่หรือจ ำนวนท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

(1) เจำ้ของท่ีดินยืน่ค ำร้องตำมแบบ ภบท.5 หรือภบท.8 แลว้แต่กรณี พร้อมดว้ยหลกัฐำนต่อเจำ้พนกังำนประเมิน

ภำยในก ำหนด 30 วนั นบัแต่วนัท่ีรับโอนหรือมีกำรเปล่ียนแปลง 

(2) เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้ห้เป็นหลกัฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) เจำ้พนกังำนประเมินจะแจง้ใหเ้จำ้ของท่ีดินทรำบวำ่จะตอ้งเสียภำษีในปีต่อไปเท่ำใด 

1.3 กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรท่ีดินกรณีเปล่ียนแปลงกำรใชท่ี้ดินอนัเป็นเหตุใหก้ำรลดหยอ่นเปลี่ยนแปลงไป 

หรือมีเหตุอยำ่งอ่ืนท ำใหอ้ตัรำภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลง 

(1) เจำ้ของท่ีดินยืน่ค ำร้องตำมแบบ ภบท.8 พร้อมดว้ยหลกัฐำนต่อเจำ้พนกังำนประเมินภำยในก ำหนด 30 วนั 

นบัแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชท่ี้ดิน 

(2) เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บแบบแลว้ จะออกใบรับไวใ้ห้เป้นหลกัฐำน 

(3) เจำ้พนกังำนประเมินจะแจง้ใหเ้จำ้ของท่ีดินทรำบวำ่จะตอ้งเสียภำษีในปีต่อไปจะนวนเท่ำใด 

(4) กำรขอช ำระภำษีบ ำรุงท่ีในปีถดัไปจำกปีท่ีมีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของท่ีดินให้ผูรั้บประเมินน ำใบ

เสร็รับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปช ำระภำยในดือนเมำยนของทุกปี 

2. กรณีเจำ้ของท่ีดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัรำคำปำนกลำงท่ีดิน หรือเม่ือไดรั้บแจง้กำรประเมินภบ ำรุงทอ้งท่ีแลว้ 

เห็นวำ่กำรประเมินนั้นไม่ถูกตอ้งมีสิทธิอุทรณ์ต่อผุว้ำ่รำชกำรจงัหวดัได ้โดยยืน่อุทรณ์ผำ่นเจำ้พนกังำน

ประเมินภำยใน 30 วนั นบัตั้งแต่ท่ีประกำศรำคำปำนกลำงท่ีดินหรือวนัท่ีไดรั้บกำรแจง้ประเมินแลว้แต่กรณี 

3. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อำจแกไ้ขเพิ่มเติม

ไดใ้นขณะนั้นผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค  ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนร่วมกนั

พร้อมก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้นืค  ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเติมหำกผูย้ืน่ค  ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเติมได้

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดผูรั้บค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเติมหำกผุย้ืน่ค  ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิ่มเติมได้

ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดผูรั้บค ำขอด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

4. พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีจะยงัไม่พิจำรรำค ำขอและยงันบัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค  ำขอจะด ำเนินกำร

แกไ้ขค ำขอหรือยืน่เอกสำรเพิ่มเติมครบถว้นตำมบนัทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแลว้ 

5. ระยะเวลำกำรใหบ้ริกำรตำมคู่มือเร่ิมนบัหลงัจำกจำ้หนำ้ท่ีรับค ำขอไดต้รวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำร

หลกัฐำนแลว้เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชำชน 

6. จะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรพิจำรณำใหผู้ย้นืค ำขอทรำบภำยใน 7 วนั นบัแต่ท่ีมีพิจำรณำแลว้เสร็จ  

   13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ  



ท่ี ประเภทขั้นตอน รำยระเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้ริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

เจำ้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบ
แสดงรำยกำรทรัพยสิ์น 
(ภบท.5 หรือ ภบท.8) 
เพื่อใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ี
ตรวจสอบเอกสำร 

1 วนั เทสบำลเมือง
สระแกว้ อ ำเภอ
เมืองสระแกว้ 
จงัหวดัสระแกว้ 

(ส ำนกังำนเขต
เทสบำลนคร
เทศบำลเมือง
องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล ทุก
แห่ง และเมือง
พทัยำ) 

2) กำรพิจำรณำ พนกังำนท่ีพิจำรณำ
ตรวจสอบรำยกำร
ทรัพยสิ์นตำมแบบแสดง
รำยกำร (ภบท.5 หรือ 
ภบท.8) และแจง้กำร
ประเมินภำษีใหจำ้ของ
ทรัพยสิ์นด ำเนินกำรช ำระ
ภำษี 

30 วนั เทสบำลเมือง
สระแกว้ อ ำเภอ
เมืองสระแกว้ 
จงัหวดัสระแกว้ 

(ส ำนกังำนเขต
เทสบำลนคร
เทศบำลเมือง
องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล ทุก
แห่งและเมือง
พทัยำ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 31 วนั 

14. งำนบริกำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดขั้นอตน และระยะเวลำปฎิบติัรำชกำรมำแลว้ยงัไม่ผำ่นกำรด ำเนินลด

ขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

 15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงำนภำครับ
ผูอ้อกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำรฉบบั
จริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนบั
เอกสำตร 

หมำยเหตู 



1) บตัรประจ ำตวั
ประชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

- 1 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) 

 

 

 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผูอ้อกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำรร
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วย
นบั
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) หลกัฐำนแสดง
กรรม สิทธ์ิท่ีดิน 
เช่นโฉนดท่ีดิน 
น.ส. 3 

- 1 1 ชุด - 

2) หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอ ำนำจ
ใหด้ ำเนินกำร
แทน) 

3) ใบเสร็จหรือ
ส ำเนำใบเสร้
จกำรช ำระค่ำภำษี
บ ำรุงทอ้งท่ีขงอปี
ก่อน 

- 1 1 ฉบบั 1 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่ำธรรมเนียม 



17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ๑ ) ติดต่อดว้ยตนเอง ณ กองคลงั ส ำนกังำนเทศบำลเมืองสระแกว้ ถนน

เทศบำล ๒ ต.สระแกว้ จ.สระแกว้ ๒๗๐๐๐ ๒) โทร๐๓๗-๒๔๑๓๙๑ ต่อ ๑๗ โทรสำร ๐๓๗-

๒๔๒๗๐๒ ๓) เวบ็ไซต ์www.sakaeocity.go.th ๔) ศูนยบ์ริกำรประชำชนืส ำนกัปลดัส ำนกั

นำยกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ – 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริกำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกัรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ. พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 111 / www.1111.go.th / ตู ้

ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษรุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

       18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคู่มือกำรกรอก 

19. หมายเหต ุ

 

 


