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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลสระ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0 4575 6813 เว็บไซต์ : www.namaom.go.th)
2. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ที่ดินทีต่ อ้ งเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ ทีด่ ินทีเ่ ป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา
หรือ นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดนิ ที่ไม่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตอ้ งเสียภาษี
บารุงท้องที่ได้แก่ พืน้ ที่ดนิ และพืน้ ทีท่ ี่เป็ นภูเขาหรือที่มีนา้ ด้วย โดยไม่เป็นที่ดนิ ทีเ่ จ้าของที่ดนิ ได้รบั การยกเว้นภาษีหรืออยู่
ในเกณฑ์ลดหย่อนผูท้ ี่มหี น้าทีเ่ สียภาษีบารุงท้องที่คือ ผูท้ เี่ ป็ นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าทีเ่ สียภาษี
บารุงท้องที่สาหรับปี นนั้
3. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ
(ภ.บ.ท. 5)ซึ่งต้องยื่นใหม่ทุก 4 ปี /
ครัง้ (ภายในเดือนมกราคม)
1. ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.5)
2. เจ้าหน้าที่รบั แบบยื่น ภ.ท.บ. 5
และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล
ใน ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5
3. คานวณค่าภาษีบารุงท้องที่
จากหน่วยราคาปานกลางที่ดิน
และประเมินค่าภาษีบารุงท้องที่
4. แจ้งการประเมิน (ภ.ท.บ. 5)
5. ผูม้ ีหน้าทีเสียภาษีบารุงท้องที่

3 นาที

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองคลังองค์การ บริหารส่วนตาบลสระ
อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา
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ที่

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

กองคลังองค์การ
บริหารส่วนตาบลสระ
อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา

-

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีบารุงท้องที่(ภ.บ.ท. 11)
2)

การตรวจสอบเอกสาร

สาหรับการชาระภาษีในรอบ 3 ปี
ถัดไป
1. ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ สกุลให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ
เอกสารกับข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สิน (ผ.ท. 4) (ระยะเวลา 3
นาที)
2. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่
ชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน
(ภ.บ.ท.11 )(ระยะเวลา 2 นาที)

2 นาที

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที

4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
4.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

4.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ใบเสร็จรับเงินค่ำ
ภำษีบำรุงท้องที่ปีที่
ผ่ำนมำ (ภ.บ.ท.
11) (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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5. ค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำไร่ละ 4 บำท
เนื้อที่ดิน 1 ไร่มี 4 งำน (1 งำนมี 100 ตรว. ) 1 ไร่ เท่ำกับ 400 ตรว.
ค่ำปรับ กรณีไม่ยื่นแบบ (ภ.บ.ท. 5 ) ภำยในกำหนด ปรับ 10 % ของค่ำภำษีที่ต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 6. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา
หมายเหตุ (ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56160
โทรศัพท์ 054891513 โทรสาร 054891513)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
7. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม่ ือกำรกรอก

