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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) “พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘” 
 

2) พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่ได้ก าหนด  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0  วันท าการ 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทับยายเชียง  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บริกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน   
โทร : 036 - 714081 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมำยเหตุ -   

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ได้แก่ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินต้องเสียภาษีท้องท่ี
ได้แก่พื้นท่ีหรือพื้นท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วยโดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
 
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของทุกปีมีหน้าท่ีเสียภาษีส าหรับปีนั้น 
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การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ให้เจ้าของท่ีดินมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ณองค์การบริหารส่วนต าบลทับยาย
เชียง(กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
 
แบบแสดงรายการท่ียื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี 
หลักฐานท่ีต้องน าไป 
 - ส าเนาโฉนดท่ีดินนส.3 หรือนส.3ก 
 - บัตรประจ าตัวประชาชน 
 - ใบเสร็จรับเงินปีท่ีแล้ว (ถ้ามี) 
 - หนังสือมอบอ านาจกรณีท่ีให้ผู้อื่นมาท าการแทน 
 
การค านวณภาษี 
ค านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการการตีราคาปานกลางท่ีดินก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณ
กับเนื้อท่ีอัตราภาษี 
 
เนื้อที่ดิน (ไร)่ = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน 
 
ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯท้ายพรบ.ฯ 
 
การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีน าเงินมาช าระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี 
เงินเพิ่ม&ndash; บทก าหนดโทษ 
 
  1.  ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมช้ีแจงหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อท่ีดินต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
  2.  ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายาม
หลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
      3.  ผู้ใดไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องท่ีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
 
ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อรายไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดง
รายการ (ภ.บ.ท.5) ภายใน
เดือนมกราคมของปีแรกท่ีมี
การตีราคาปานกลางท่ีดิน 
(ทุกรอบ 4 ปี) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานณท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับ
ยายเชียงอ าเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 65150 
โทร./โทรสาร 0-5526-8207 
www.tyc.go.th 
 

1 วันท าการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช าผัก
แพว อ าเภอแก่ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการตามแบบ
แสดงรายการภาษีบ ารุง
ท้องท่ี (ภ.บ.ท.1) และแจ้ง
การประเมินภาษ ี
 

30 วันท าการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช าผัก
แพว อ าเภอแก่ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 

3) 

- 
 

เจ้าของท่ีดินช าระภาษี
ภายใน 30 เมษายนของทุกปี
หรือช าระภาษีภายใน 30 วัน
นับจากวันท่ีได้รับแจ้งการ
ประเมินภาษ ี
 

30 วันท าการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช าผัก
แพว อ าเภอแก่ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 61 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ส าเนาเอกสาร
สิทธิ์ 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาหนังสือการ
เปล่ียนแปลง
เจ้าของท่ีดิน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 
ใบเสร็จรับเงิน
ของปีท่ีผ่านมา 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

หมำยเหตุ  
1. ทางอินเทอร์เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท์ : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย์ : 99 หมู่ท่ี 5 ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน่วยด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ ์ 21/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน 

(Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


