
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลบัวสว่าง * อ าเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ีพ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยมี

หลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้ 

 1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 

 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน  

 

 (1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน  

 

 (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินทราบ

ว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

 

 (3) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลัง

เดือนมีนาคมต้องช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 

 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเป็นเจ้าของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

 

 (1) เจ้าของท่ีดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 

30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน  

 

 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด  

 

 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอื่น

ท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 

 (1) เจ้าของท่ีดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 

 

 (2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน  

 

 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด  

 

 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินให้ผู้รับประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปี

ก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  

 

 2. กรณีเจ้าของท่ีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้วเห็นว่าการ

ประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี  

 

  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค า

ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  



 4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว  

 5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น

ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

 6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน  7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973015  

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานท่ีให้บริการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973015/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :31 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภบท.5 หรือภ
บท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 

อ าเภอพรรณนานิคม
จังหวัดสกลนคร 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ

แสดงรายการ (ภบท.5 หรือภบท.8) และแจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 

(หมายเหตุ: -) 

30 วัน เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 
อ าเภอพรรณนานิคม

จังหวัดสกลนคร 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินเช่นโฉนดท่ีดิน , น.ส.3 

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา1ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล) 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 

6) 

 

ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีของปีก่อน  

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ท่ีอยู่อาศัยเล้ียงสัตว์และประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุก 
(หมายเหตุ: (ไร่ละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3.5 บาท 
 

 

2) ประกอบกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น 
(หมายเหตุ: (ไร่ละ)) 

ค่าธรรมเนียม 7 บาท 
 

 

3) ท่ีว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควร 
(หมายเหตุ: (ไร่ละ)) 

ค่าธรรมเนียม 14 บาท 
 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
(หมายเหตุ: (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคมจังหวัด
สกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973015)) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท.5) 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :ส านักบริหารการปกครองท้องท่ีกรมการปกครองส านักบริหารการปกครองท้องท่ี  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องท่ีพ.ศ.2508 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 



ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชนการรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่าง

อ าเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร  47130   เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973015  29/09/2015 10:18 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


