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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที ่
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  อ าเภอเมืองแพร ่ จงัหวดัแพร่ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การรบัช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  อ าเภอเมืองแพร ่ จงัหวดัแพร่ 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) พระราชบญัญติัภาษีบ ารงทุอ้งทีพ่.ศ.2508 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  อ าเภอเมืองแพร ่ จงัหวดัแพร่  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรบัช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 21/07/2558 18:17  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  อ าเภอเมอืงแพร ่ จงัหวดัแพร่ / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(-) 

  
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระราชบญัญัติภาษีบ ารุงทอ้งท่ีพ.ศ. 2508 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีหนา้ท่ีในการรบัช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
โดยมีหลกัเกณฑแ์ล่ะขัน้ตอนดงันี ้
 1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
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 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน 
 
 (1) ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลกัฐานท่ีตอ้งใชต่้อเจา้พนกังาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
 
 (2) เจา้พนกังานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแลว้แจง้การประเมินใหผู้ม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของ
ท่ีดินทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 
 
 (3) ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินจะตอ้งเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปีเวน้แต่กรณีไดร้บัใบแจง้การ
ประเมินหลงัเดือนมีนาคมตอ้งช าระภาษีภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้การประเมิน 
 
 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเป็นเจา้ของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเนือ้ท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 
 (1) เจา้ของท่ีดินยื่นค ารอ้งตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลว้แต่กรณีพรอ้มดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินภายใน
ก าหนด 30 วนันบัแต่วนัไดร้บัโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 
 
 (2) เมื่อเจา้หนา้ท่ีไดร้บัแบบแลว้จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
 
 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดินอนัเป็นเหตใุหก้ารลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุ
อย่างอื่นท าใหอ้ตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
 (1) เจา้ของท่ีดินยื่นค ารอ้งตามแบบภบท.8 พรอ้มดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินภายในก าหนด 30 วนันบัแต่วนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 
 
 (2) เมื่อเจา้หนา้ท่ีไดร้บัแบบแลว้จะออกใบรบัไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 
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 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินใหผู้ร้บัประเมินน า
ใบเสร็จรบัเงินของปีก่อนพรอ้มกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 
 
 2. กรณีเจา้ของท่ีดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางท่ีดินหรือเมื่อไดร้บัแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแลว้เห็นว่า
การประเมินนัน้ไม่ถกูตอ้งมีสิทธิอทุธรณต่์อผูว้่าราชการจงัหวดัไดโ้ดยยื่นอทุธรณผ่์านเจา้พนกังานประเมินภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวนัท่ีไดร้บัการแจง้ประเมินแลว้แต่กรณี 
 
  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น
ขณะนัน้ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดผูร้บัค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 4. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
 5. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นว่ามีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 6. จะด าเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของทรพัยสิ์นยื่นแบบ
แสดงรายการทรพัยสิ์น 
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั -กองคลงั  
อบต.หว้ยมา้ 
อ.เมอืงแพร ่
จ.แพร ่

(ส านกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทกุแห่ง
และเมืองพทัยา) 

2) 
การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรพัยสิ์น

30 วนั -กองคลงั  
อบต.หว้ยมา้ 

(ส านกังานเขต
เทศบาลนคร
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ตามแบบแสดงรายการ 
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจง้การประเมินภาษีให้
เจา้ของทรพัยสิ์นด าเนินการ
ช าระภาษี 
 

อ.เมอืงแพร ่
จ.แพร ่

เทศบาลเมือง
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทกุแห่ง
และเมืองพทัยา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 31 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บำ้น 

- 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีเป็นนิติ
บุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

หลกัฐำนแสดง
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน
เช่นโฉนดท่ีดิน , 
น.ส.3 

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

2) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอ ำนำจ
ใหด้ ำเนินกำร
แทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือ
ส ำเนำใบเสร็จ
กำรช ำระค่ำภำษี
บ ำรุงทอ้งท่ีของปี
ก่อน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  อ าเภอเมอืงแพร ่ จงัหวดัแพร่ 
โทรศพัท์หมายเลข 054-637034  หรือทางเว็ปไซต ์www.huayma.go.th 

  
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ

 
 

 
 

 
 

 

วันที่พมิพ ์ 20/07/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย กองคลงั อบต.หว้ยมา้ 
อนุมัติโดย นายก อบต.หว้ยมา้ 
เผยแพร่โดย อบต.หว้ยมา้ 


