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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีบำรุงท้ องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับชาระภาษีบารุงท้ องที่
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) “พระราชบัญญัติภาษี บารุงท้องที ่ พ.ศ. ๒๕๐๘”
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้ องที่ พ.ศ. 2508
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
5 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 30
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 70
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 6
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชาระภาษีบารุงท้ องที่ 27/07/2558 14:46
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ อบต.บ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีตราภาษีบารุงท้ องที่
2.วิธีการ
ผู้ที่เป็ นเจ้ าของที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตอ่ เจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริ หารตาบลศรี บุญเรื อง
3.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ที่เป็ นเจ้ าของที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตอ่ เจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริ หารตาบลศรี บุ ญเรื อง
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4.บทกาหนดโทษ
1.ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรื อไม่ยอมชี ้แจงหรื อไม่ยอมแจ้ งจานวนเนื ้อที่ดินต้ องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทังจ
้ า ทังปรั
้ บ
2.ผู้ใดโดยรู้แล้ วจงใจแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จหรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลีย่ งหรื อพยายามหลีกเลีย่ งการ
เสียภาษีบารุงท้ องที่ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
3.ผู้ใดไม่ชาระภาษีบารุงท้ องที่ภายในเวลาที่กาหนดให้ เสียเงินเพิ่มร้ อยละ 24 ต่อปี ของจานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบารุง
ท้ องที่ เศษของเดือนให้ นบั เป็ นหนึง่ เดือนระยะเวลาการให้ บริ การโดยประมาณ 10 นาทีตอ่ ราย ไม่รวมเวลาขันตอนสอบ
้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ที่เป็ นเจ้ าของที่ดินในวันที่ 1 ถึง 5 นาที
1 มกราคมของปี ใด
มีหน้ าที่เสียภาษีบารุงท้ องที่
สาหรับปี นนั ้
2.ให้ เจ้ าของที่ดินซึง่ มีหน้ าที่
เสียภาษีบารุงท้ องที่
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
( ภ.บ.ท.5 )
3.คานวนภาษีบารุงท้ องที่
จากหน่วยราคาปานกลาง
ที่ดินประเมินค่าภาษีบารุง
ท้ องที่

-

-

การพิจารณา

4.แจ้ งการประเมิน
(ภ.บ.ท.5)

-

(.ระยะเวลา:3 วัน
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

20 ถึง 20
นาที
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ส่วนตาบลบ้ าน
ใหม่
1.ระยะเวลา:30
วัน
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลบ้ าน
ใหม่)

5. ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี
บารุงท้ องที่ ชาระเงิน
และรับใบเสร็ จรับเงินภาษี
บารุงท้ องที่ ( ภ.บ.ท. 11)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 0 ถึง 35 14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
1
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

ยื่นแบบรำยกำร
ภำษีแบบ
( ภ.บ.ท. 5)

16. ค่ ำธรรมเนียม

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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1)

.อัตรำภำษีบำรุงท้ องที่กำหนดไว้ ในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ แบ่ งเป็ น 34 อัตรำ
2.รำคำปำนกลำงที่ดนิ เกินไร่ ละ 30,000 บำท ให้ เสียภำษีดังนีร้ ำคำปำนกลำงของที่ดิน 30,000 บำทแรก
เสียภำษี 70 บำท
3.ส่ วนที่เกิน 30,000 บำท เสียภำษี 10,000 บำท ต่ อ 25 บำท
4.ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ ล้มลุก
4.1 เสียกึ่งอัตรำ
4.2 ด้ วยตนเอง ไม่ เกินไร่ ละ 5 บำท
4.3 ที่ดินว่ ำงเปล่ ำ เสียเพิ่ม 1 เท่ ำ
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
08/09/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ
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