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คู่มือสาํหรับประชาชน: ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว เร่ือง การกาํหนดเกณฑ์การลดหย่อน

ภาษีท่ีดนิท่ีไม่ต้องเสียภาษีบาํรุงท้องท่ี พุทธศักราช 2552 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลทรายขาวอําเภอพานจงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

ช่ือกระบวนงาน: ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  เร่ือง การกําหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีท่ีดนิท่ีไม่

ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี พทุธศกัราช 2552 

 หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวอําเภอพานจงัหวดัเชียงราย 

1. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

2. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

3. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) การลดหย่อนภาษีบํารุงทอ้งที ่

 

4. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

5. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

6. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นตําบลทรายขาวเร่ืองการกําหนด

เกณฑ์การลดหย่อนภาษีท่ีดินท่ีไมต้่องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีพทุธศกัราช 2552  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 15วนั 

7. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

8. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นตําบลทรายขาวเร่ืองการ

กําหนดเกณฑ์การลดหยอ่นภาษีท่ีดนิท่ีไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีพทุธศกัราช 2552 20/07/2558 21:16  

9. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวอําเภอพานจงัหวดัเชียงราย 57120/ติดต่อด้วยตนเองณ

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ให้บคุลธรรมดา ซึง่เป็นเจ้าของท่ีดนิแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยู่ในจงัหวดั       เชียงรายและใช้ท่ีดนินัน้เป็นท่ี

อยูอ่าศยัของตน  เป็นท่ีเลีย้งสตัว์ของตน หรือประกอบกสิกรรรมของตน       ในเขตองค์การบริหารสว่นตําบล

ทรายขาวลดหยอ่น ให้ลดหย่อนไมต้่องเสียภาษีบํารุงท้องท่ีได้   จํานวน 5 ไร่  ท่ีดนิและสิ่งปลกูสร้าง และใช้สิ่ง

ปลกูสร้างนัน้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่า ไมไ่ด้รับการลดหยอ่น   สําหรับสว่นของท่ีดนิท่ีมีสิ่งปลกูสร้างท่ีใช้เป็น

สถานท่ีการค้าหรือให้เชา่นัน้ ในกรณีท่ีบคุคล  ธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของร่วมกนั ให้ได้รับการลดหยอ่นรวมกนั

ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน  

11. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

การย่ืนแบบภ.บ.ท.5 
 

10 นาที องค์การบริหาร

สว่นตําบล

ทรายขาวอําเภอ

พานจงัหวดั

เชียงราย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ประเมินและรับชําระภาษี 
 

8 นาที องค์การบริหาร

สว่นตําบล

ทรายขาวอําเภอ

พานจงัหวดั

เชียงราย 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 0 - 

 

12. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 



3/6 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 1 1 ฉบบั - 

3 

สําเนาโฉนด

ท่ีดนิ/นส.3/สปก.

4-01 

 1 1 ฉบบั  

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

14. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

15. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลทรายขาวอําเภอพานจงัหวดัเชียงราย 57120 โทร. 053-

723962 หรือ www.saikao.go.th 

หมายเหตุ- 

 

16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

 

 

 

17. หมายเหตุ 
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ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว 

 

เร่ือง 

 

ลดหย่อนภาษีบาํรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลทรายขาว 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลทรายขาว 

อาํเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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หลักการ 

เพ่ือลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

 

เหตุผล 

  โดยท่ีมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษี

บํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหมีการลดหยอนไมตองเสียภาษี  บํารุงทองท่ีนอกเขตเทศบาลตามเกณฑท่ี

กําหนด จึงไดตราขอบัญญัตินี้ไว 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

เร่ือง  การกําหนดเกณฑการลดหยอนภาษีที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที ่

พุทธศักราช 2552 

**************************************** 

เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 แหง

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว จึงไดตราขอบัญญัตินี้ข้ึนไว โดยความเห็นชอบ ของสภาองคการบริหารสวนตําบล

ทรายขาวและนายอําเภอพาน  ดังนี้ 

ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว เรื่อง การลดหยอน 

ภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.2552” 

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  เม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว แลวเจ็ดวัน  

ขอ 3 ใหบุคลธรรมดา ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัด       เชียงรายและใชท่ีดิน

นั้นเปนท่ีอยูอาศัยของตน  เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรรมของตน       ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ทรายขาวลดหยอน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีได   จํานวน 5 ไร  ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และใชสิ่งปลูกสรางนั้น

เปนสถานการคาหรือใหเชา ไมไดรับการลดหยอน สําหรับสวนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนสถานท่ีการคาหรือใหเชานั้น 

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของรวมกัน ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

  ขอ 4 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี....  11 ม.ค. 2553 

 

(ลงชื่อ)       นายวีระพล  โสมศรีแพง 

    (นายวีระพล  โสมศรีแพง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

        เห็นชอบ 

 

(ลงชื่อ)  นายกมล สถิรัตน 

     ปลัดอําเภอพาน (จพง.ปค.ชํานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน 

    นายอําเภอพาน 


