
มือส ำหรับประชำชน เรื่องกำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 

 คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.      ชื่อกระบวนงำน:การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
2.        หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง 
3.      ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว    
4.      หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง     
5.      กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2508 
6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป        
7.      พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น      

8.      กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -    
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9.      ข้อมูลสถิติ 

     จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0      

     จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  

     จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  20/07/2558 

18:10    
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร       

1) สถานที่ให้บริการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-
32-598-177   

หมายเหตุ - 
  
12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ 

ภาษีบ ารุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีตรา
ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  ได้แก่  ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  หรือสิทธิครองครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ที่ดินที่
ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  ได้แก ่ พ้ืนที่ดิน   และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย  โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของ
ที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
 



2. วิธีการ 
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารต าบลศรีบุญเรือง 
3. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารต าบลศรีบุญเรือง 
4. บทก าหนดโทษ 
      1.ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อ
ที่ดินต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 

            2.ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ  หรอืน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยง  หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

            3.ผู้ใดไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของ
จ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนระยะเวลาการให้บริการ
โดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

 

ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ใวัที ่1  มกราคมของปี
ใด มีหน้าที่เสยีภาษี
บ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น 

2.ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมี
หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุง
ท้องทีย่ื่นแบบแสดง
รายการทีด่ิน  (ภ.บ.ท.5 
) 

3.ค านวนภาษีบ ารุง
ท้องที่จากหน่วยราคา
ปานกลางท่ีดินประเมิน
ค่าภาษีบ ารุงท้องที ่

 

20 นาที  (1. ระยะเวลา : 
20 นาที  
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบุญเรือง 

2) การ
พิจารณา 

 

4.แจ้งการประเมิน(ภ.บ.ท.5) 

5. ผู้มีหน้าที่เสยีภาษ ีบ ารุง
ท้องที่ ช าระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุง
ท้องที่  ( ภ.บ.ท. 11) 

ภายใน3  วัน 

ภายใน 30 วัน 

หลังจากได้รับแจ้ง 

 1.ระยะเวลา:3 วัน 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบุญเรือง 



ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1.ระยะเวลา:30 วัน 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีบุญเรือง 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 33  วัน 
14.  งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว    

ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15.  รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำย
เหตุ 

1) ยื่นแบบรายการภาษี
แบบ          ( ภ.บ.ท. 
5) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) ค านวนค่าภาษ ี - 1 0 ฉบับ - 

3) แจ้งการประเมิน 

( ภ.บ.ท. 5) 

- 1 0 ฉบับ   

4) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
บ ารุงท้องที ่

ช าระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงิน 

- 1 0 ฉบับ   

  

 

 

 

 

 



  
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำร
เอกสำร
ยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 

หมำย
เหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม   

                
16.  ค่ำธรรมเนียม 

1.อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ  แบ่งเป็น  34  อัตรา 
2.ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000  บาท ให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท
แรก เสียภาษี  70  บาท 
3.ส่วนที่เกิน  30,000 บาท เสียภาษี 10,000  บาท  ต่อ   25  บาท 
4.ประกอบกสิกรรม  ประเภทไม้ล้มลุก 
   4.1  เสียกึ่งอัตรา 
   4.2  ด้วยตนเอง    ไม่เกินไร่ละ  5   บาท 
   4.3 ที่ดินว่างเปล่า  เสียเพ่ิม  1  เท่า 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  หมายเลข
โทรศัพท์ 0-4328-7275 www.Sriboonruang.go.th 

18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

  1. แสดงรายการที่ด 

 

 
19.    หมำยเห 
 

พิมพ ์ 20/07/2558 


