
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 
หนวยงานเจาของ
กระบวนงาน 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

1) 

2) 

พระราชบัญญติัภาษีบํารุงทองที ่พ.ศ. 2508 

เทศบัญญัติตําบลพันดุง  เร่ือง  การลดหยอนภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2558 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพนัดุง 
วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบญัญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และเทศบัญญัติตําบลพันดุง  เร่ือง  การลดหยอนภาษีบํารุง

ทองที่  พ.ศ. 2558  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีหนาที่ในการรับชําระภาษบํีารุงทองที่โดยมีหลกัเกณฑ

วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
การยืน่แบบภาษีบํารุงทองที่ 
- ที่ดินที่ใชเปนที่อยูอาศัยประกอบกสิกรรมเลี้ยงสัตว(ของตนเอง)พื้นที่ไมเกิน 1 ไร ไดรับการลดหยอนไมตองเสียภาษี 

- ที่ดินที่ไมใชประโยชนเทาที่ควรไมวาจะเปนเนื้อที่เทาไหร จะตองยื่นแบบชําระภาษี 

- กําหนดการยื่นแบบและชําระภาษีต้ังแตเดือน มกราคม-เมษายน ของทุกป  
หมายเหต ุหากมีการเปลีย่นแปลงเจาของที่ดินหรอื จํานวนเนือ้ที่ดินลดลงใหแจงกับเจาหนาทีข่อง

เทศบาลตําบลพันดุงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพือ่ใหเกิดความเปนธรรมในการจัดเก็บภาษ ี
- พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อ

เสียภาษี (ภ.บ.ท. 5) 

เพื่อใหพนกังานเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสาร

หลักฐาน 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

1. ภายในเดือน

มกราคมของทุกป 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

กองคลัง เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการตามแบบ

แสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

(ภ.บ.ท. 5) พรอมคํานวณ

ภาษีและจัดทาํทะเบียน

ที่ดินเพื่อเก็บภาษีบํารุง

ทองที่ (ภ.บ.ท. 6) แลว

จัดทําประกาศแจงการ

ประเมิณภาษี (ภ.บ.ท. 10) 

ภายในเดือนมนีาคม 
 

30 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วนันับ

จากวนัที่ยืน่แสดง

รายการเสยีภาษี 

(ภ.บ.ท. 5) (ตาม

พระราชบัญญติัวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

กองคลัง เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาของปายชาํระภาษ ี
 

30 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วนันับ

แตไดรับแจงการ

ประเมิน (กรณี

ชําระเกนิ 30 วัน

จะตองชําระเงนิ

เพิ่มตามอัตราที่

กฎหมายกาํหนด) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

กองคลัง เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 61 วัน 

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

1.การรบัชําระภาษีปาย : 3 นาที/ราย (รายเกา) 

2.การยื่นแบบคํารองขอชาํระภาษีปาย : 10 นาที/ราย (รายใหม) 
(ตามประกาศเทศบาลตําบลพันดงุ เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานทกุกระบวนการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560) 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์

โรงเรือนและทีดิ่น

พรอมสําเนาเชน

โฉนดที่ดิน

ใบอนุญาตปลกู

สรางหนงัสือ

สัญญาซื้อขาย

หรือใหโรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอมสําเนาเชน

ใบทะเบียน

การคาทะเบียน

พาณิชยทะเบยีน

ภาษีมูลคาเพิม่

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คาของฝาย

ส่ิงแวดลอม

สัญญาเชา

อาคาร 

 

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

5) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงนิ (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
คาธรรมเนียม 

อัตราคาภาษี 

(1) ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000  บาทแรก ใหเสียภาษี  70  บาท สวนที่เกิน  30,000  บาทใหเสียทุกๆ 

10,000  บาท ตอ  25  บาท เศษของ  10,000  บาท ถาถึง  5,000  บาทใหถือเปน  10,000  บาท  ถาไมถึง 

5,000 บาทใหปดทิ้ง  

(2) ที่ดินที่ใชประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไมลมลุกใหเสียกึ่งอัตรา แตถาเจาของที่ดินประกอบการ

กสิกรรมไมลมลุกดวยตนเองใหเสียอยางสูงไมเกินไรละ 5 บาท  

(3) ที่ดินที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพของที่ดิน ใหเสียเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเทา 

เงินเพิ่มสําหรับภาษีบํารุงทองที่ 

1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเวลาที่กําหนด ใหเสีย  เงินเพิ่ม รอยละ 10 ของคาภาษี 

2. ใหยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไมถูกตองทําใหคาภาษีลดลงใหเสียเงินเพิ่ม รอยละ10 ของคาภาษีที่ประเมินเพิ่ม 

3. ชี้เขตจํานวนไมถูกตองตอเจาพนักงาน ใหเสียเงินเพิ่ม อีก 1 เทา ของคาภาษีที่ประเมินเพิ่ม 

            4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนดใหเสีย เงินเพิ่ม รอยละ 24 ตอป 

ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280





 


