
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : การรบัช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่
หน่วยงำนท่ีให้บรกิำร : เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์ วธิีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต  

ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล 

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 

ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีดิน และพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้าดว้ย 

โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดร้ับการยกเวน้ภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี คือ 

ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปีใด มีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีนั้น 

  
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

 สถำนท่ีให้บรกิำร 

กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ค า /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วัน 

 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) 

(หมายเหตุ: (กรณีมีการยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) 

ซึ่งตอ้งยื่นใหม่ 

ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม) 

))  

10 นาที - 

 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ท่ีรับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับขอ้มูลใน 

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5. 

 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน - 

 

3) การพจิารณา 

ค านวณค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจากหน่วยราคาปานกลางท่ีดินและปร

ะเมิน 

   ค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 

(หมายเหตุ: -)  

2 วัน - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

แจง้การประเมิน (ภ.บ.ท.5) 

(หมายเหตุ: -)  

15 นาที - 

 

5) - 

ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน 

   ค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ภ.บ.ท.11) 

 

(หมายเหตุ: -)  

20 นาที - 

 

6) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน แจง้ช่ือ – สกุล 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือตรวจสอบเอกสารกับขอ้มูลทะเบียนทรัพย์สิน 

(ผ.ท.4) 

(หมายเหตุ: (ส าหรับการช าระภาษีในรอบ 3 ปีถัดไป))  

20 นาที - 

 



ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

7) - 

ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน  

(ภ.บ.ท.11) 

(หมายเหตุ: -)  

5 นาที - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (พรอ้มลงลายมือรับรองความถูกตอ้ง) 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (พรอ้มลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง) 

- 

3) 

 

ใบเสร็จรบัเงนิค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีปีท่ีผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อตัราภาษีบ ารุงท้องท่ีก าหนดไว้ในบญัชีท้ายพระราชบัญญตั  ิ

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือรอ้งเรียนไดท่ี้ กองคลัง 

เทศบาลต าบลแม่ค า โทรศัพท์: 053-779198  หรือ เว็บไซต์ : http://www.tessabanmaekham.go.th/ 

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

ข้อมูลส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 



หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  

1)กฎหมายและกฎกระทรวงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง  

  

2)พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘  

ระดบัผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บรกิำร: ทอ้งถิ่น 

กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 19/07/2558 17:37 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางขอ้มลูคูม่ือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 


