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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีบาํรุงท้องที� 

หนว่ยงานที�รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที� 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) “พระราชบญัญติัภาษีบํารุงท้องที� พ.ศ. ๒๕๐๘” 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที�มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัภิาษีบํารุงท้องที� พ.ศ. ๒๕๐๘  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  3 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับชําระภาษีบํารุงท้องที�  อบต. ป่าซาง 20/08/2558 

14:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย 57210 โทร 

053173661-2 

http://www.pasanglocal.go.th//ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ภาษีบํารุงท้องที� หมายถึง ภาษีที�จดัเก็บจากเจ้าของที�ดนิ ตามราคาปานกลางที�ดินและตามบญัชีตราภาษีบํารุงท้องที� 

ที�ดนิที�ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที� ได้แก่ ที�ดินที�เป็นของบคุคลหรือคณะบคุคล ไมว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลซึ�งมี
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กรรมสิทธิ�ในที�ดนิ หรือสิทธิครองครองอยูใ่นที�ดินที�ไมเ่ป็นกรรมสิทธิ�ของเอกชน ที�ดนิที�ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที� ได้แก่ พื �น

ที�ดนิ  และพื �นที�ที�เป็นภเูขาหรือที�มีนํ �าด้วย โดยไมเ่ป็นที�ดินที�เจ้าของที�ดนิได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหยอ่น 

2. วิธีการ 

ผู้ ที�เป็นเจ้าของที�ยื�นแบบแสดงรายการภาษีตอ่เจ้าหน้าที�ขององค์การบริหารตําบลป่าซาง 

3. เงื�อนไขในการยื�นคําขอ 

ผู้ ที�เป็นเจ้าของที�ยื�นแบบแสดงรายการภาษีตอ่เจ้าหน้าที�ขององค์การบริหารตําบลป่าซาง 

4. บทกําหนดโทษ 

   1.ผู้ใดจงใจไมม่ายื�นแบบแสดงรายการที�ดนิ (ภ.บ.ท.5) หรือไมย่อมชี �แจงหรือไมย่อมแจ้งจํานวนเนื �อที�ดนิต้องระวาง

โทษจําคกุไมเ่กิน 1 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 1,000 บาท หรือทั �งจํา ทั �งปรับ 

      2.ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จ หรือนําพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื�อหลีกเลี�ยง หรือพยายาม

หลีกเลี�ยงการเสียภาษีบํารุงท้องที�ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กิน 6 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 2,000 บาท หรือทั �งจําทั �งปรับ 

 

      3.ผู้ใดไมชํ่าระภาษีบํารุงท้องที�ภายในเวลาที�กําหนดให้เสียเงินเพิ�มร้อยละ 24 ตอ่ปี ของจํานวนเงินที�ต้องเสียภาษี

บํารุงท้องที� เศษของเดือนให้นบัเป็นหนึ�งเดือนระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาทีตอ่ราย ไมร่วมเวลาขั �นตอน

สอบ 

 

 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ที�เป็นเจ้าของที�ดนิในวนัที� 

1  มกราคมของปีใด          

มีหน้าที�เสียภาษีบํารุงท้องที�

สําหรับปีนั �น 

2.ให้เจ้าของที�ดนิซึ�งมีหน้าที�

เสียภาษีบํารุงท้องที� 

ยื�นแบบแสดงรายการที�ดิน  

( ภ.บ.ท.5 ) 

3.คํานวนภาษีบํารุงท้องที�

จากหนว่ยราคาปานกลาง

20 นาที องค์การบริหาร

สว่นตําบลป่า

ซาง อําเภอเวียง

เชียงรุ้ง จงัหวดั

เชียงราย 

- 
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ที�ดนิประเมินคา่ภาษีบํารุง

ท้องที� 
 

2) 

การพิจารณา 
 

4.แจ้งการประเมิน

(ภ.บ.ท.5) 

  

  

  

  

5. ผู้ มีหน้าที�เสียภาษี           

บํารุงท้องที�  ชําระเงิน                

และรับใบเสร็จรับเงินภาษี

บํารุงท้องที�  ( ภ.บ.ท. 11) 
 

30 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลป่า

ซาง อําเภอเวียง

เชียงรุ้ง จงัหวดั

เชียงราย 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   31 วนั 

 
14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

ยื�นแบบรายการ

ภาษีแบบ           

( ภ.บ.ท. 5) 

- 1 1 ฉบบั - 

2) คํานวนคา่ภาษี - 1 1 ฉบบั - 

3) 
แจ้งการประเมิน 

( ภ.บ.ท. 5) 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

ผู้ มีหน้าที�เสีย

ภาษีบํารุงท้องที� 

ชําระเงิน และรับ

ใบเสร็จรับเงิน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) 1.อัตราภาษีบาํรุงท้องที�กาํหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัต ิ แบ่งเป็น  34  อัตรา 
2.ราคาปานกลางที�ดนิเกินไร่ละ 30,000  บาท ให้เสียภาษีดังนี �ราคาปานกลางของที�ดนิ 30,000 บาทแรก  

  เสียภาษี  70  บาท 

3.ส่วนที�เกิน  30,000 บาท เสียภาษี 10,000  บาท  ต่อ   25  บาท 
4.ประกอบกสิกรรม  ประเภทไม้ล้มลุก 

   4.1  เสียกึ�งอัตรา 

   4.2  ด้วยตนเอง    ไม่เกินไร่ละ  5   บาท 
   4.3 ที�ดนิว่างเปล่า  เสียเพิ�ม  1  เท่า 

หมายเหตุ -   

 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย 57210 โทร 

053173661-2 http://www.pasanglocal.go.th/ 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบแสดงรายการที�ดนิ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที�พมิพ์ 21/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิั �นที� 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลป่าซาง 

อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดั

เชียงราย สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


