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คู่มือสําหรบัประชาชน: การชําระภาษบีาํรงุท้องที ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลนํ้าโจ้อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การชําระภาษีบํารุงท้องที่ 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลนํ้าโจ้อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ใหอ้ํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 
1) “พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่พ.ศ. ๒๕๐๘” 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พืน้ที่ใหบ้รกิาร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่พ.ศ. 2508  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 120วัน 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอ่เดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากทีส่ดุ 0  
 จํานวนคําขอทีน่้อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การชําระภาษีบํารุงท้องที่เทศบาลตําบลนํ้าโจ้  
11. ช่องทางการใหบ้รกิาร  
1) สถานที่ให้บรกิารสํานักงานเทศบาลตําบลนํ้าโจ้เลขที่ 111 หมู่ 5 ตําบลน้ําโจ้อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง 52150 

โทร.054 346238 ต่อ 21 www.namjo.org/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 
00:00 - 00:00 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ให้เจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ในปีนั้นและยืน่แบบแสดงรายการที่ดิน 
(แบบภ.บ.ท.5) ณสํานักงานเทศบาลตําบลนํ้าโจ้ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปีและชําระภาษีภายในเดือนมกราคม - 
เมษายนของทุกปีกรณีที่ดินรายใหม่หรือปีทีม่ีการตีราคาปานกลางให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปี
ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปีหรือภายใน 30 วันกรณีที่ได้กรรมสิทธ์ิใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินใหม ่
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผดิชอบ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับแบบแจ้งรายการเพื่อเสีย
ภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การกรอกแบบแจ้งรายการ
เพื่อเสียภาษีบํารุงท้องที่ 
(ภ.บ.ท.5) 
 

1 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลนํ้า
โจ้อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิที่ดินตรวจสอบ
ที่ต้ังและการใช้ประโยชน์
ประเมินภาษีคํานวณค่าภาษี 
 

45 วัน เทศบาลตําบลนํ้า
โจ้อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ออกหนังสือแจ้งการประเมิน 
(ภ.บ.ท.9) ให้ผู้เสียภาษีบํารุง
ท้องที่ 
 

7 วัน เทศบาลตําบลนํ้า
โจ้อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 52 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผา่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

สํานักงาน
เลขานุการกรมการ
ปกครอง 

1 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

สํานักงาน
เลขานุการกรมการ
ปกครอง 

1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) โฉนดที่ดินและ สํานักงาน 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

หนังสือสัญญาซื้อ
ขายที่ดินหรือ
หนังสือสัญญา
อย่างอื่น 

เลขานุการกรมที่ดิน 

2) 
แผนที่ต้ังที่ดิน สํานักงาน

เลขานุการกรมที่ดิน 

1 0 ฉบับ - 

3) 
ใบเสร็จรับเงินค่า
ภาษีครั้งสุดท้าย 

สํานักงาน
เลขานุการกรมที่ดิน 

1 0 ฉบับ ((ถ้ามี)) 

4) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

สํานักงาน
เลขานุการกรมที่ดิน 

1 0 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

5) 
ใบมอบอํานาจ
กรณีให้ผู้อ่ืนจดัทํา
การแทน 

สํานักงาน
เลขานุการกรมที่ดิน 

1 0 ฉบับ - 

6) 
หนังสือแต่งต้ัง
ผู้จัดการมรดก 

สํานักงาน
เลขานุการกรมที่ดิน 

1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียนงานจัดเก็บรายได้กองคลังสํานักงานเทศบาลตําบลนํ้าโจ้เลขที่ 111 หมู่ 5 ตําบลน้ําโจ้อําเภอ

แม่ทะจังหวัดลาํปาง 52150 โทร.054 346238 ต่อ 21 www.namjo.org 
หมายเหต-ุ 

2) ช่องทางการรอ้งเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันทีพ่ิมพ ์ 13/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
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ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลนํ้าโจ้อําเภอแม่ทะ

จังหวัดลําปางสถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


