
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัแบบแจง้รายการเพือ่ช าระภาษบี ารงุทอ้งที ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินูอ าเภอพปินูจังหวดันครศรธีรรมราชกรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ใหเ้จา้ของทีด่นิในวนัที ่1 มกราคมของปีใดมหีนา้ทีเ่สยีภาษีบ ารุงทอ้งทีใ่นปีนัน้และยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิตอ่เจา้พนักงาน

ประเมนิณส านักงานเขตทีท่ีด่นิตัง้อยู่ 

 

กรณีทีด่นิรายใหมห่รอืปีทีม่กีารตรีาคาปานกลางใหเ้จา้ของทีด่นิยืน่แบบเสยีภาษีภายในเดอืนมกราคมของปีทีม่กีารตรีาคาปาน

กลางทีด่นิหรอืทกุรอบระยะเวลา 4 ปีหรอืภายใน 30 วนักรณีทีไ่ดก้รรมสทิธิใ์หมห่รอืเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิใหม่ 

 

 

 

หมายเหต ุ

 

1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืกระบวนงานจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /หรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ. 2558 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ฝ่ายรายไดส้ านักงานเขตทีท่รัพยส์นิของผูช้ าระภาษีฯตัง้อยู่/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ตดิตอ่ดว้ยตนเอง, ไปรษณีย)์) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :52 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

รับแบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่(ภ.บ.ท.5) 
ตรวจสอบความถกูตอ้งในการกรอกแบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษี

บ ารุงทอ้งที ่(ภ.บ.ท.5) ดงันีก้ารลงลายมอืชือ่ของเจา้ของทีด่นิ
และผูช้ ีเ้ขตพรอ้มลงวนัเดอืนปีหรอืกรณีนติบิคุคลใหผู้ม้อี านาจลง

ลายมอืชือ่พรอ้มประทบัตรา, แสดงหลกัฐานประกอบขอ้เท็จจรงิ

ตามแบบแจง้ฯ,  
ลงรับแบบในระบบ MIS 2  ทนัทโีดยระบวุนัเดอืนปีทีรั่บแลว้ให ้

ลงเลขรับไวใ้นแบบภ.บ.ท.5 ลงลายมอืชือ่เจา้หนา้ทีผู่รั้บแบบ,  
ออกใบรับแบบภ.บ.ท.5 ใหแ้กผู่ม้ายืน่ 

 
 

(หมายเหต:ุ (การลงลายมอืชือ่ของเจา้ของทีด่นิและผูช้ ีเ้ขต
พรอ้มลงวนัเดอืนปีหรอืกรณีนติบิคุคลใหผู้ม้อี านาจลงลายมอืชือ่

1 ชัว่โมง ส านักการคลงั 

 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

พรอ้มประทบัตรา, แสดงหลกัฐานประกอบขอ้เท็จจรงิตามแบบ
แจง้ฯ)) 

2) การพจิารณา 

ตรวจสอบการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิ,  ตรวจสอบทีต่ัง้และ
การใชป้ระโยชน์,  ประเมนิภาษีค านวณคา่ภาษี 

(หมายเหต:ุ -) 

45 วนั ส านักการคลงั 

 

3) การพจิารณา 
ออกหนังสอืแจง้การประเมนิ (ภ.บ.ท.9) ผา่นระบบ MIS 2,  สง่

หนังสอืแจง้การประเมนิ (ภ.บ.ท.9) ใหผู้เ้สยีภาษีบ ารุงทอ้งที่

โดยตรงหรอืทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วนั ส านักการคลงั 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

3) 

 

โฉนดทีด่นิและหนงัสอืสญัญาซือ้ขายทีด่นิหรอืหนงัสอืสญัญาอยา่ง

อืน่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

กรมทีด่นิ 

4) 

 

แผนทีต่ ัง้ทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

กรมทีด่นิ 

5) 
 

ใบเสร็จรบัเงนิคา่ภาษคีร ัง้สดุทา้ย (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

กรุงเทพมหานคร 

6) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 
 

ใบมอบอ านาจกรณีใหผู้อ้ ืน่กระท าการแทน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการมรดก 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายรายไดส้ านักงานเขตทีท่รัพยส์นิของผูช้ าระภาษีฯตัง้อยู่  
(หมายเหต:ุ (กรณีทีเ่จา้ของทีด่นิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยหรอืกรณีทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิภาษีบ ารุงทอ้งทีแ่ลว้เห็นวา่การ
ประเมนินัน้ไมถ่กูตอ้งก็มสีทิธิย์ืน่อทุธรณ์ตอ่ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครโดยยืน่ตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายใน
ก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี้ 
1. เจา้ของทีด่นิมสีทิธิอ์ทุธรณ์การตรีาคาปานกลางของทีด่นิไดภ้ายใน  
    30 วนันับจากวนัทีไ่ดม้กีารประกาศราคาปานกลางของทีด่นิ  

2. หากเห็นวา่การประเมนิไมถ่กูตอ้งสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูว้า่ราชการ  

กรุงเทพมหานครณส านักงานเขตภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บ 
แจง้การประเมนิ)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์แสดงรายการทีด่นิ (ภ.บ.ท.5) 

(หมายเหต:ุ -) 

2) เอกสารแนบภาษีบ ารุงทอ้งทีต่ารางแสดงขัน้ตอนระยะเวลาการรับแบบแจง้รายการเพือ่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ , การ
อทุธรณ์ภาษีบ ารุงทอ้งที่, การผอ่นช าระภาษีฯตามพ.ร.บ.ภาษีบ ารุงทอ้งที,่ การขอผอ่นช าระคา่ภาษีคา้งช าระ, 

หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การรับแบบแจง้รายการเพือ่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักการคลงัส านักการคลงัส านักการคลงั  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

1)พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงทอ้งทีพ่.ศ. 2508 
 

2)กฎกระทรวงก าหนดทอ้งทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครเพือ่การลดหยอ่นไมต่อ้งเสยีภาษีบ ารุงทอ้งทีพ่ .ศ. 2545 
 

3)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานครเรือ่งการลดหยอ่นไมต่อ้งเสยีภาษีบ ารุงทอ้งทีพ่ .ศ. 2525 

 
4)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการยกเวน้หรอืลดภาษีบ ารุงทอ้งทีพ่ .ศ. 2509 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :คูม่อืปฏบิตังิานของฝ่ายรายไดพ้.ศ. 2555 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 52.0 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับแบบแจง้รายการเพือ่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


