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งานที่ให้บริการ การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลต าบลจริม 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลจริม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-818044ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าท่ีในการรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้ 
  1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  
    1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผู้ท่ีเป็นเจ้าของที่ดินในวันท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมี
การตีราคาปานกลางท่ีดิน 
     (1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร้อม
ด้วยหลักฐานท่ีต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปาน
กลางของท่ีดิน 
     (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการ
ประเมินให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายใน
เดือนมีนาคม 
    (3) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุก
ปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วัน
ได้รับแจ้งการประเมิน 
    1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
    (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภทบ.5 หรือ ภทบ.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วย
หลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
     (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน  
     (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
    1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การ
ลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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     (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในก าหนด 30 วัน นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
     (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน  
     (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
  1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การลด
หย่อยเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่นท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
     (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภทท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
     (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน  
     (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จ านวนเท่าใด 
     (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลาง
ของที่ดินให้ผู้รับประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของ
ทุกป ี
  2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่น
อุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันท่ี
ได้รับแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 
  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่
อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่น
ค าขอไม่ด าเนินแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
  4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจากว่าผู้ยื่นค า
ขอจะด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
6.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือ 
ภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
หมายเหต ุ: (กองคลังเทศบาลต าบลจริม) 

 เทศบาลต าบลจริม 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจ้งการประเมินภาษี
ให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 
หมายเหตุ : (กองคลังเทศบาลต าบลจริม) 

 เทศบาลต าบลจริม  
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  31  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  

1  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) จ านวนอย่างละ  

1  ฉบับ 
3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินเช่นโฉนดที่ดิน ,น.ส 3 (เอกสารฉบับจริงและ
ส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารฉบับจริงและส าเนา) 
หมายเหตุ : (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ 

5. หนังสือมอบอ านาจ (เอกสารฉบับจริง) 
หมายเหตุ : (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

จ านวน  1  ฉบับ 

6. ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีของปีก่อน (เอกสารฉบับ
จริงและส าเนา) 

จ านวนอย่างละ 
1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 
- ไม่เสียค่าธรรมเนียม - 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1. สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ โทร. 1567 
2. สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจริม โทร. 055-818-040 / ตู้ ปณ  9  เลขที่ 139 หมู่ท่ี 5  
ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. เว็ปไซด์  www.jarim.go.th  หรือ www.facebook.com/jarim.139 
4. ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
    (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111/ www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 
5. หน่วยงานภาษีบ ารุงท้องท่ีกรมการปกครอง (กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต 
กรุงเทพ เบอร์โทรศัพท์ 02-629-8306-14 ต่อ 503))  
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

 
****************************** 
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