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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ :  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรรบัช ำระภำษีบ ำรงุท้องที ่
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทอ้งที่ พ.ศ. 2508 
6. ระดับผลกระทบ : บรกิำรทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร : ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ - วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด  -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด  -  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  กำรรบัช ำระภำษีบ ำรงุท้องที ่กองคลังเทศบำลต ำบลบะหว้ำ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 47170 
โทร/โทรสาร. 042-704934 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ  - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระรำชบัญญัติภำษีบ ำรุงทอ้งที่ พ.ศ. 2508 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้ำที่ในกำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่
โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะข้ันตอนดังนี ้
 1. กำรติดต่อขอช ำระภำษีบ ำรุงท้องที ่
  1.1 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้ำของที่ดินในวันที่ 1 มกรำคมของปีทีม่ีกำรตรีำคำปำนกลำงที่ดิน 
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   (1) ผู้มหีน้ำที่เสียภำษีหรอืเจ้ำของที่ดินย่ืนแบบแสดงรำยกำรที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐำนที่ตอ้งใช้ต่อเจ้ำ
พนักงำนประเมินภำยในเดือนมกรำคมของปีทีม่ีกำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดิน 
  (2) เจ้ำพนักงำนประเมินจะท ำกำรตรวจอสบและค ำนวณค่ำภำษีแล้วแจ้งกำรประเมินให้ผู้มหีน้ำทีเ่สียภำษีหรือ
เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะต้องเสียภำษีเป็นจ ำนวนเท่ำใดภำยในเดือนมีนำคม 
   (3) ผู้มหีน้ำที่เสียภำษีหรอืเจ้ำของที่ดินจะต้องเสียภำษีภำยในเดือนเมษำยนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รบัใบแจ้งกำร
ประเมินหลงัเดือนมีนำคมต้องช ำระภำษีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
  1.2 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเป็นเจ้ำของที่ดินรำยใหม่หรือจ ำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
   (1) เจ้ำของที่ดินย่ืนค ำร้องตำมแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลกัฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมิน
ภำยในก ำหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมกีำรเปลี่ยนแปลง 
   (2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รบัแบบแล้วจะออกใบรับไว้ใหเ้ป็นหลกัฐำน 
   (3) เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะตอ้งเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด 
  1.3 กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้กำรลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุ
อย่ำงอื่นท ำใหอ้ัตรำภำษีบ ำรงุท้องทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
   (1) เจ้ำของที่ดินยื่นค ำร้องตำมแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนประเมินภำยในก ำหนด 30 วันนับแต่
วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 
   (2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รบัแบบแล้วจะออกใบรับไว้ใหเ้ป็นหลกัฐำน 
   (3) เจ้ำพนักงำนประเมินจะแจ้งให้เจ้ำของที่ดินทรำบว่ำจะตอ้งเสียภำษีในปีต่อไปจ ำนวนเท่ำใด 
   (4) กำรขอช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งที่ในปีถัดไปจำกปีที่มกีำรประเมินรำคำปำนกลำงของที่ดินให้ผูร้ับประเมินน ำ
ใบเสร็จรับเงินของปกี่อนพรอ้มกบัเงินไปช ำระภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี 
  2. กรณีเจ้ำของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับรำคำปำนกลำงที่ดินหรือเมื่อไดร้ับแจง้กำรประเมินภำษีบ ำรุงท้องที่แล้วเห็นว่ำกำร
ประเมินนั้นไม่ถูกต้องมสีิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้โดยย่ืนอุทธรณ์ผ่ำนเจ้ำพนักงำนประเมินภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ประกำศรำคำปำนกลำงที่ดินหรอืวันที่ได้รับกำรแจง้ประเมินแล้วแต่กรณี 
   3. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไขเพิม่เติมได้ในขณะนั้น
ผู้รบัค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ื่น
ค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผู้รบัค ำขอจะ
ด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
  4. พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ะยังไมพ่ิจำรณำค ำขอและยังนบัระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอ
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทกึสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  5. ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูม่ือเริ่มนบัหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รบัค ำขอได้ตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำน
แล้วเห็นว่ำมีควำมครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 
 6. จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรพจิำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

เจ้ำของทรัพยส์ินย่ืนแบบ
แสดงรำยกำรทรัพยส์ิน 
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
เอกสำร 
 

1 วัน ส ำนักบริหำรกำร
ปกครองท้องที ่

(กองคลังเทศบำล
ต ำบลบะหว้ำ ) 

2) กำรพิจำรณำ 
 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
ตรวจสอบรำยกำรทรัพยส์ิน
ตำมแบบแสดงรำยกำร 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจ้งกำรประเมินภำษีให้
เจ้ำของทรัพยส์ินด ำเนินกำร
ช ำระภำษี 
 

30 วัน ส ำนักบริหำรกำร
ปกครองท้องที ่

(กองคลังเทศบำล
ต ำบลบะหว้ำ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 31 วัน 
 

13. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
      ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอนและระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว 5 นำที 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน - 1 1 ฉบับ - 
3) หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) หลักฐำนแสดง
กรรมสทิธ์ิที่ดินเช่น
โฉนดที่ดิน , น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) หนังสือมอบอ ำนำจ - 1 - ฉบับ (กรณีมอบ
อ ำนำจให้
ด ำเนินกำร

แทน) 
3) ใบเสร็จหรือส ำเนำ

ใบเสร็จกำรช ำระค่ำ
ภำษีบ ำรุงท้องที่
ของปีก่อน 

- 1 1 ฉบับ - 

15. ค่ำธรรมเนียม 
   - 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 47170  

โทร/โทรสำร. 042-704934 หรือเว็บไซต์ www.bawalocal.go.th 
หมายเหตุ  - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

- แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) 

18. หมำยเหต ุ
          - 
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