
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรบัช ำระภำษีบ ำรุงท้องที ่

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบรหิารส่วนต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรบัช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

โดยมหีลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอน ดังนี ้

 1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องที ่

 

 1.1 การยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน กรณผีู้ที่เปน็เจ้าของทีด่ินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตีราคาปานกลางทีด่ิน 

 

 (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษหีรือเจ้าของที่ดินยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานทีต่้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของทีด่ิน 

 

 (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแลว้แจ้งการประเมนิให้ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีหรือเจ้าของทีด่ิน

ทราบว่าจะต้องเสยีภาษีเปน็จ านวนเท่าใดภายในเดือนมนีาคม 

 

 (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษหีรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี เวน้แต่กรณไีด้รบัใบแจ้งการประเมิน

หลังเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแตว่ันที่ไดร้ับแจ้งการประเมิน 

 

 1.2 การยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปน็เจ้าของทีด่ินรายใหมห่รือจ านวนเนื้อทีด่ินเดมิเปลีย่นแปลงไป 

 

 (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี พร้อมดว้ยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมนิภายใน

ก าหนด 30 วัน นับแต่วนัได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 (2) เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ด้รบัแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

 

 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดนิทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเทา่ใด 

 



 1.3 การยืน่แบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุ

อย่างอ่ืนท าให้อตัราภาษบี ารุงท้องที่เปลีย่นแปลงไป 

 

 (1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมดว้ยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วัน นบัแตว่นัที่มี

การเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน 

 

 (2) เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ด้รบัแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 

 

 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดนิทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเทา่ใด 

 

 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปทีี่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดนิใหผู้้รับประเมนิน าใบเสร็จรับเงิน

ของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

 

 2. กรณีเจ้าของทีด่ินไม่เหน็พอ้งด้วยกบัราคาปานกลางทีด่ิน หรือเมื่อไดร้ับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการ

ประเมินนั้นไม่ถูกต้องมสีิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้่าราชการจังหวัดได้ โดยยืน่อุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมนิภายใน 30 วนันบัแต่

วันทีป่ระกาศราคาปานกลางทีด่ินหรือวนัทีไ่ด้รบัการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 

 

  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กต้องหรือไม่ครบถว้นและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้

รับค าขอและผู้ยืน่ค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื่น

ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยืน่ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รบัค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะยังไมพ่ิจารณาค าขอและยังนบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ

หรือยืน่เอกสารเพ่ิมเตมิครบถว้นตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 5. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจา้หน้าที่ผู้รบัค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แล้วเห็นว่ามีความครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคูม่ือประชาชน 

 6. จะด าเนนิการแจ้งผลการพจิารณาให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่ันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 

  



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
กองคลัง องค์การบรหิารสว่นต าบลศรีสงคราม ต าบลศรี
สงคราม อ าเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม  โทรศัพท์ / 
โทรสาร 0-4259-9496/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ เปดิให้บริการวนั จนัทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 31 วัน 

 

ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าของทรัพยส์ินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภบท.5 หรอื 
ภบท.8) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ ( องค์การบรหิารสว่นต าบลศรสีงคราม ต าลบลศรี
สงคราม อ าเภอศรสีง 
คราม จังหวดันครพนม  โทรศพัท์/โทรสาร  0-4259-9496))  

1 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลศรสีงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 

 

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงานเจ้าหน้าที่พจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์ินตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรอื ภบท.8) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สนิด าเนนิการช าระภาษี 
(หมายเหต:ุ (องค์การบรหิารสว่นต าบลศรสีงคราม ต าบลศรี
สงคราม อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวดันครพนม  โทรศัพท์/
โทรสาร 0-4259-9496))  

30 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลศรสีงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ทีด่ิน เช่น โฉนดทีด่ิน , น.ส.3 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีเป็นนิตบิุคคล) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนนิการแทน) 

- 

6) 
 

ใบเสรจ็หรือส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่ภำษบี ำรุงท้องที่ของปีก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนยีม 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 



ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) หนว่ยงานภาษบี าุรงท้องที่ กรมการปกครอง 

(หมายเหต:ุ (กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
เบอร์โทรศัพท์ 02-629-8306-14 ต่อ 503))  

2) ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4259-9496 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

หมำยเหต ุ

- 
 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ส านักบรหิารการปกครองท้องที่ 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)พระราชบัญญัติภาษบี ารงุทอ้งที่ พ.ศ.2508  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สดุ 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับช าระภาษบี ารุงท้องที ่

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคูม่ือส าหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


