
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัช าระภาษบี ารงุทอ้งที ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ ์กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ตามพระราชบญัญัตภิาษีบ ารุงทอ้งที ่พ.ศ. 2508 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่

ซึง่จัดเก็บจากเจา้ของทีด่นิ ตามราคาปานกลางทีด่นิและตามบญัชอีตัราภาษีบ ารุงทอ้งที ่ทีด่นิทีต่อ้งเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่ไดแ้ก ่

ทีด่นิทีเ่ป็นของบคุคลหรอืคณะบคุคล ไมว่า่เป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลซึง่มกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ หรอืสทิธคิรอบครองอยูใ่น

ทีด่นิทีไ่มเ่ป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน ทีด่นิทีต่อ้งเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่ไดแ้ก ่พืน้ทีด่นิ และพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขาหรอืทีม่นี ้าดว้ย โดยไม่

เป็นทีด่นิทีเ่จา้ของทีด่นิไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรอือยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 

 

วธิกีาร และ เงือ่นไข 

 

การลดหยอ่นภาษี ตามมาตรา 22 

 

 เทศบาลต าบลฟากทา่ไดล้ดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งทีต่ามเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลฟากทา่เรือ่งการลดหย่อนภาษีบ ารุงทอ้งที ่

พ.ศ.2557 ในเขตเทศบาลต าบลฟากทา่ จ านวน 200 ตารางวา 

 

การยืน่แบบ 

 

 ใหเ้จา้ของทีด่นิซึง่มหีนา้ทีเ่สยีภาษีบ ารุงทอ้งทีย่ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภบท.5) ตอ่เจา้พนักงานประเมนิ ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลฟากทา่ ภายในเดอืนมกราคมของปีแรกทีม่กีารตรีาคาปานกลางของทีด่นิ แบบแสดงรายการทีไ่ดย้ืน่ไวนั้น้ใชไ้ด ้

ทกุปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนัน้ 

 

การช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่

 

 ในการประเมนิภาษีบ ารุงทอ้งทีส่ าหรับปีแรกของการตรีาคาปานกลางของทีด่นิ เจา้พนักงานประเมนิภาษีบ ารุงทอ้งทีแ่จง้การ

ประเมนิภายในเดอืนมนีาคมแรกหลงัจากการตรีาคาปานกลาง ซึง่แจง้การประเมนิเป็นหนังสอืไปยังผูซ้ ึง่มหีนา้ทีเ่สยีภาษีบ ารุง

ทอ้งที ่และปิดประกาศแจง้ประเมนิไว ้ณ ทีท่ าการผูใ้หญบ่า้น 

 

 ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีบ ารุงทอ้งทีช่ าระภาษีบ ารุงทอ้งทีภ่ายในเดอืนเมษายนของทกุปี 

 

เงนิเพิม่ 

 

 ใหเ้จา้ของทีด่นิเสยีเงนิเพิม่นอกจากเงนิทีต่อ้งเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่ในกรณีและอัตราดงันี้ 

 

 

 ไมย่ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิภายในเวลาทีก่ าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเงนิทีต่อ้ง 

 

 

เสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่เวน้แตก่รณีทีเ่จา้ของทีด่นิไดย้ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกอ่นทีเ่จา้พนักงานประเมนิจะไดแ้จง้ใหท้ราบถงึการ

ละเวน้นัน้ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 5 ของจ านวนทีต่อ้งเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่

 

 

 ยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิโดยไมถ่กูตอ้งท าใหจ้ านวนเงนิทีต่อ้งเสยีภาษีบ ารุงทอ้งทีล่ดนอ้ยลง 

 

 

ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 10 ของภาษีบ ารุงทอ้งทีท่ีป่ระเมนิเพิม่เตมิ เวน้แตก่รณีเจา้ของทีก่นิไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการทีด่นิ

ใหถ้กูตอ้งกอ่นทีเ่จา้พนักงานประเมนิแจง้การประเมนิ 

 



 

 ชีเ้ขตแจง้จ านวนเนือ้ทีด่นิไมถู่กตอ้งตอ่เจา้พนักงานส ารวจ โดยท าใหจ้ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งเสยีภาษี 

 

 

บ ารุงทอ้งทีล่ดนอ้ยลง ใหเ้สยีเงนิเพิม่อกีหนึง่เทา่ของภาษีบ ารุงทอ้งทีท่ีป่ระเมนิเพิม่เตมิ 

 

 

 ไมช่ าระภาษีบ ารุงทอ้งทีภ่ายในเวลาทีก่ าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 24 ตอ่ปีของจ านวนเงนิทีต่อ้ง 

 

 

เสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่เศษของเดอืนใหนั้บเป็นหนึง่เดอืน ทัง้นี้ไมใ่หน้ าเงนิเพิม่เตมิตาม (1) (2) หรอื (3) มาค านวณเพือ่เสยีเงนิ

เพิม่ตาม (4) ดว้ย 

 

บทก าหนดโทษ 

 

 

 ผูใ้ดโดยรูอ้ยูแ่ลว้หรอืโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ใหถ้อ้ยค าเท็จ ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค า 

 

 

อนัเป็นเท็จ หรอืน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพือ่หลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลีย่งการเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่ตอ้งระวางโทษ

จ าคกุไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ 2,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

 

 ผูใ้ดจงใจไมม่าหรอืไมย่อมชีเ้ขตหรอืไมย่อมแจง้จ านวนเนือ้ทีด่นิ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 

 

 

1 เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 1,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองคลงั เทศบาลต าบลฟากทา่  209/9 ม.9 ต.ฟากทา่ อ.ฟากทา่ 
จ.อตุรดติถ ์53160 โทร 055-489055 ตอ่ 18/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 31 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภ.บ.ท.5) เพือ่ให ้

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของเอกสาร
หลกัฐาน 

(หมายเหต:ุ (ภายในเดอืนมกราคมของปีแรกทีม่กีารตรีาคาปาน
กลางทีด่นิ 

รอบระยะเวลา  
4 ปี 
))  

1 วนั เทศบาลต าบลฟากทา่ 
อ าเภอฟากทา่ จังหวดั

อตุรดติถ ์
 

2) การพจิารณา 30 วนั เทศบาลต าบลฟากทา่ 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทีด่นิตามแบบ

แสดงรายการทีด่นิ(ภ.บ.ท.5) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทีด่นิด าเนนิการช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลา: 
ภายใน 30 วนันับจากวนัทีย่ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภ.บ.ท.5) 

(ตามพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ) 
))  

อ าเภอฟากทา่ จังหวดั

อตุรดติถ ์
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ของผูแ้จง้) 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ(ของผูแ้จง้) 

- 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 

 

เอกสารการเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ ีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ(กรณีมองอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลฟากทา่ 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.faktha.com) 
2. ทางโทรศพัท ์(055-489055) 

3. ทาง ไปรษณีย ์(209/9  ม.9  ต.ฟากทา่  อ.ฟากทา่  จ.อตุรดติถ ์ 53160) 
4. ศนูยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลฟากทา่ (โทร. 055-489055)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง   

6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ เทศบาลต าบลฟากทา่) 
))  

2) รอ้งเรยีนตอ่นายอ าเภอฟากทา่ 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมอ าเภอฟากทา่))  
3) รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัดอตุรดติถ ์

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมจังหวดัอตุรดติถ)์)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ ์กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

เทศบาลต าบลฟากทา่ อ าเภอฟากทา่ จังหวดัอตุรดติถ  ์

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงทอ้งที ่พ.ศ.2508  

  
2)เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลฟากทา่  เรือ่ง  การลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งที ่ พ.ศ. 2557  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่เทศบาลต าบลฟากทา่ 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


