
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลดอยแก้วอ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
กองคลังส านักงานเทศบาลต าบลดอยแก้วม .7 ต าบลดอยแก้ว
อ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ 50160/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 053-267263 ต่อ 107)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :0 - 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผู้เป็นเจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) 

(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลต าบลดอยแก้ว
อ าเภอจอมทองจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

2.เจ้าหน้าท่ีรับแบบยื่นภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล
ใน 

ผ.ท.4 และผ.ท.5.  
 

(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลต าบลดอยแก้ว

อ าเภอจอมทองจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

3) การพิจารณา 
3.ค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีจากหน่วยราคาปานกลางท่ีดินและ

ประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 
(หมายเหตุ: -) 

20 นาที เทศบาลต าบลดอยแก้ว
อ าเภอจอมทองจังหวัด

เชียงใหม่ 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

4.แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5) 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลต าบลดอยแก้ว

อ าเภอจอมทองจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

5.ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน  

(หมายเหตุ: -) 

5 นาที เทศบาลต าบลดอยแก้ว

อ าเภอจอมทองจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องท่ีปีท่ีผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 
ฉบับจริง1ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(ถ้ามี) 

เทศบาลต าบลดอยแก้วอ าเภอ
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 



ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ

แบ่งเป็น 34 อัตรา 

ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังน้ีราคา
ปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก 

เสียภาษี 70 บาท 
ส่วนท่ีเกิน 30,000 บาทเสียภาษี 10,000 บาทต่อ 25 บาท 

ประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกเสียก่ึงอัตรา 

ด้วยตนเองไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
ท่ีดินว่างเปล่าเสียเพ่ิม 1 เท่า 

 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กองคลังส านักงานเทศบาลต าบลดอยแก้วม .7 ต าบลดอยแก้วอ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่  

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 053-267263 ต่อ 107)) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 

ชื่อกระบวนงาน:การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :เทศบาลต าบลดอยแก้วอ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลต าบลดอยแก้วอ าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)การก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542 
 

2)ภาษีบ ารุงท้องท่ีพ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 

ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :ภาษีบ ารุงท้องทีพ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 15.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 15/09/2558 15:17 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


