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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจัดเกบ็ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ:  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 
 
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนการคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลสระ /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (โทรศพัท ์0 4575 6813   เว็บไซต์  : www.namaom.go.th) 

 
2. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ที่ดินทีต่อ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ ไดแ้ก่ ทีด่ินทีเ่ป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา 
 หรือ นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในที่ดนิ หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดนิที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ที่ดินที่ตอ้งเสียภาษี
บ ารุงทอ้งที่ไดแ้ก่ พืน้ที่ดนิ และพืน้ทีท่ี่เป็นภูเขาหรือที่มีน า้ดว้ย โดยไม่เป็นที่ดนิทีเ่จา้ของที่ดนิไดร้บัการยกเวน้ภาษีหรืออยู่
ในเกณฑล์ดหย่อนผูท้ี่มหีนา้ทีเ่สียภาษีบ ารุงทอ้งที่คือ ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของที่ดินในวนัที่ 1 มกราคมของปีใด มีหนา้ทีเ่สียภาษี
บ ารุงทอ้งที่ส  าหรบัปีนัน้ 
 
3. ข้ันตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีมีการย่ืนแบบแสดงรายการ 
(ภ.บ.ท. 5)ซึ่งตอ้งย่ืนใหม่ทุก 4 ปี/
ครัง้ (ภายในเดือนมกราคม) 
1. ผูเ้ป็นเจา้ของที่ดินยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.5) 
2. เจา้หนา้ที่รบัแบบย่ืน ภ.ท.บ. 5 
และตรวจสอบเอกสารกับขอ้มลู
ใน ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5  
3. ค านวณค่าภาษีบ ารุงทอ้งที่
จากหน่วยราคาปานกลางที่ดิน
และประเมินค่าภาษีบ ารุงทอ้งที่ 
4. แจง้การประเมิน (ภ.ท.บ. 5) 
5. ผูม้ีหนา้ทีเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่

3 นาที กองคลงัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ช าระเงินและรบัใบเสร็จรบัเงินค่า
ภาษีบ ารุงทอ้งที่(ภ.บ.ท. 11) 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ส าหรบัการช าระภาษีในรอบ 3 ปี
ถัดไป 
1. ผูเ้ป็นเจา้ของที่ดิน แจง้ช่ือ -
สกุลใหเ้จา้หนา้ที่ เพื่อตรวจสอบ
เอกสารกับขอ้มูลทะเบียน
ทรพัยสิ์น (ผ.ท. 4) (ระยะเวลา 3 
นาที) 
2. ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่
ช าระเงินและรบัใบเสร็จรบัเงิน 
(ภ.บ.ท.11 )(ระยะเวลา 2 นาที) 
 

2 นาที กองคลงัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 นาที 
 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

4.1) เอกสำรยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) ส ำเนำทะเบียนบำ้น - 1 1 ฉบบั - 
 

4.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) ใบเสร็จรบัเงินค่ำ
ภำษีบ ำรุงทอ้งที่ปีที่
ผ่ำนมำ (ภ.บ.ท. 

11) (ถำ้มี) 

- 1 0 ฉบบั - 
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5. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำไร่ละ  4  บำท 

เน้ือท่ีดิน 1 ไร่มี 4 งำน (1 งำนมี 100 ตรว. )  1 ไร่ เท่ำกบั 400 ตรว. 
ค่ำปรับ  กรณีไม่ยื่นแบบ (ภ.บ.ท. 5 ) ภำยในก ำหนด ปรับ 10 %  ของค่ำภำษีท่ีต้องช ำระ  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

6. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน รอ้งทุกขอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน 

 จงัหวดัพะเยา   
หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา รหสัไปรษณีย ์56160 
โทรศพัท์  054891513 โทรสาร  054891513) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

7. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
 


