
การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี                                                                                                             
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลหลักเขต 

1.      ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
2.      หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
3.      ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว    
4.      หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง     
5.      กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
6.      ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป        
7.      พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น       
8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา   

   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด 0 วัน 

    9.     ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรบัช าระภาษีบ ารุงท้องที่  20/07/2558 18:10    
10.   ช่องทางการให้บริการ    กองคลัง เทศบาลต าบลหลักเขต หมายเลขโทรศัพท์ 0-4460-5170  
11.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ี้ามี ) ในการยื่นค าขอ 

1. หลักเกณฑ์  
ภาษีบ ารุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีตราภาษีบ ารุงท้องที่ 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  ได้แก่  ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  หรือสิทธิครองครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่  ได้แก่  พ้ืนที่ดิน   และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย  โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรือ
อยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน 
2. วิธีการ 
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อเจ้าพนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อเจ้าพนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. บทก าหนดโทษ 
    1.ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 

   2.ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

    3.ผู้ใดไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย ไม่รวมเวลา
ขั้นตอนสอบ 

 

 

 

 

 



12.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียด
ของขั้นตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน  /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

  

ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ในวันที่ 1 มกราคม
ของปีใด มีหน้าที่
เสียภาษีบ ารุงท้องที่
ส าหรับปีนั้น 

2.ให้เจ้าของที่ดินซึ่ง
มีหน้าที่เสียภาษี
บ ารุงท้องที่ ยื่น
แบบแสดงรายการ
ที่ดิน  (ภ.บ.ท.5 ) 

3.ค านวณภาษี
บ ารุงท้องที่จาก
หน่วยราคาปาน
กลางที่ดินประเมิน
ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

  

 20 นาที กองคลัง 

เทศบาลต าบลหลัก
เขต 

(1. ระยะเวลา : 
20นาท ี 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
กองคลัง 

เทศบาลต าบล
หลักเขต 

2) การพิจารณา 

  

4.แจ้งการประเมิน
(ภ.บ.ท.5) 

  

  

  

5. ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่
ช าระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงินภาษี
บ ารุงท้องที่
(ภ.บ.ท. 11) 

ภายใน      
     3  วัน 

  

  

  

ภายใน 30 
วันหลังจาก
ได้รับแจ้ง 

กองคลัง 

เทศบาลต าบลหลัก
เขต 

1 .ระยะเวลา :3
วัน 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรี
บุญเรือง 

1.ระยะเวลา:3
วัน 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
กองคลัง
เทศบาลต าบล
หลักเขต 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 33  วัน 
 

13.  งานบริการนี้ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ   
 
 



14.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
บบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

1) ยื่นแบบรายการภาษี
แบบ          ( ภ.บ.ท. 
5) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) ค านวณค่าภาษี - 1 0 ฉบับ - 

3) แจ้งการประเมิน 

( ภ.บ.ท. 5) 

- 1 0 ฉบับ   

4) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
บ ารุงท้องที่ 

ช าระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงิน 

- 1 0 ฉบับ   

  
14.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการ
เอกสาร
ยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
บบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมา
ยเหตุ 

-   

                
15.  ค่าธรรมเนียม 

1.อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ  แบ่งเป็น  34  อัตรา 
2.ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000  บาท ให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก  
 - เสียภาษ ี 70  บาท 
3.ส่วนที่เกิน  30,000 บาท เสียภาษ ี10,000  บาท  ต่อ   25  บาท 
4.ประกอบกสิกรรม  ประเภทไม้ล้มลุก 
   4.1  เสียกึ่งอัตรา 
   4.2  ด้วยตนเอง    ไม่เกินไร่ละ  5   บาท 
   4.3 ที่ดินว่างเปล่า เสียเพ่ิม 1 เท่า 

16.  ช่องทางการร้องเรียน 

      กองคลัง เทศบาลต าบลหลักเขต หมายเลขโทรศัพท์ 0-4460-5170 



 

 
17.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบแสดงรายการที่ดิน    
 

  
 

- 

  
 

 
 
 
 
 
 


