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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับแบบแจ้งรายการเพื่อช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแบบแจ้งรายการเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี  อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่พ.ศ. 2508 
2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี  เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีท่ีดินที่ไม่ต้องเสียภาษี

บ ารุงท้องที่พ.ศ. 2548 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่พ.ศ. 2509 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี  โทรศัพท์ : 02-921-9058 / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ติดต่อด้วยตนเอง, ไปรษณีย์) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ให้เจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีนั้นและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่ที่ดินตั้งอยู่  
กรณีท่ีดินรายใหม่หรือปีที่มีการตีราคาปานกลางให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปีที่มี
การตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปีหรือภายใน 30 วันกรณีท่ีได้กรรมสิทธิ์ใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ 
 

หมายเหตุ 
1) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือกระบวนงานจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2) กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณา
ได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่น
ค าขอละทิ้งค าขอดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 
10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับแบบแจ้งรายการเพื่อเสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 
ตรวจสอบความถูกต้องในการ
กรอกแบบแจ้งรายการเพ่ือเสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ดังนี้
การลงลายมือชื่อของเจ้าของ
ที่ดินและผู้ชี้เขตพร้อมลงวัน
เดือนปีหรือกรณีนิติบุคคลให้ผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา, แสดงหลักฐาน
ประกอบข้อเท็จจริงตามแบบ
แจ้งฯ 

1 ชั่วโมง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนศรี  
อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 

(การลงลายมือชื่อ
ของเจ้าของที่ดิน
และผู้ชี้เขตพร้อม
ลงวันเดือนปีหรือ
กรณีนิติบุคคลให้ผู้
มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อพร้อม
ประทับตรา, แสดง
หลักฐานประกอบ
ข้อเท็จจริงตาม
แบบแจ้งฯ) 

2) การพิจารณา 
ตรวจสอบการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน,  ตรวจสอบที่ตั้ง

45 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนศรี

- 
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ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และการใช้ประโยชน์,  ประเมิน
ภาษีค านวณค่าภาษี 
 

อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 

3) การพิจารณา 

ออกหนังสือแจ้งการประเมิน 
(ภ.บ.ท.9) ส่งหนังสือแจ้งการ
ประเมิน (ภ.บ.ท.9) ให้ผู้เสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่โดยตรงหรือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 

7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนศรี
อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 52 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 -ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอนมาแล้ว 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) 

โฉนดที่ดินและ
หนังสือสัญญาซื้อ
ขายที่ดินหรือ
หนังสือสัญญาอย่าง
อ่ืน 

กรมท่ีดิน 1 1 ฉบับ - 

3) แผนที่ตั้งที่ดิน กรมท่ีดิน 1 1 ฉบับ - 

4) 
ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีครั้งสุดท้าย 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนศรี  

1 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

16. ค่าธรรมเนียม 
 - 
  
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี 

หมายเหตุ 
1. ทางอินเทอร์เน็ต : http://www.khunsri.go.th 
2. ทางโทรศัพท์ : 02-921-9058  
3. ทางไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี 44 หมู่ที่ 6 ต าบขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี 11150 
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 1.) แบบฟอร์มแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 

(ถ้ามี) อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 

5) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 1 ฉบับ - 

6) 
ใบมอบอ านาจกรณี
ให้ผู้อื่นกระท าการ
แทน 

- 1 1 ฉบับ - 

7) 
หนังสือแต่งตั้ง
ผู้จัดการมรดก 

- 1 1 ฉบับ - 
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