
คูมือสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษบีํารุงทองที ่

หนวยงานที่ใหบรกิาร : องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุงทองที่ 

โดยมีหลักเกณฑและข้ันตอน ดังน้ี 

 1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที ่

 

 1.1 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูทีเ่ปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มกีารตีราคาปานกลางที่ดิน 

 

 (1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลกัฐานที่ตองใชตอเจาพนกังาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 

 

 (2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผูมหีนาทีเ่สียภาษีหรือเจาของที่ดิน

ทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

 

 (3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณีไดรบัใบแจงการประเมนิ

หลงัเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 

 1.2 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเน้ือที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 

 (1) เจาของที่ดินย่ืนคํารองตามแบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แลวแตกรณี พรอมดวยหลกัฐานตอเจาพนักงานประเมินภายใน

กําหนด 30 วัน นับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรบัไวใหเปนหลกัฐาน 

 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 



 1.3 การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไป หรือมเีหตุ

อยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารงุทองทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

 

 (1) เจาของที่ดินย่ืนคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่มี

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลว จะออกใบรบัไวใหเปนหลกัฐาน 

 

 (3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด 

 

 (4) การขอชําระภาษีบํารงุทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรบัประเมินนําใบเสรจ็รับเงิน

ของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทกุป 

 

 2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกบัราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อไดรบัแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลว เห็นวาการ

ประเมินน้ันไมถูกตองมสีิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยย่ืนอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต

วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรอืวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี 

 

  3. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะน้ันผู

รับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน

คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรบัคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยงันับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริม่นับหลงัจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 6. จะดําเนินการแจงผลการพจิารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

 

  



 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 

องคบรหิารสวนตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย 

โทรศัพท 044-666389 website www.muangphai.go.th/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ: (-))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีใหบริการ 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องคการบรหิารสวนตําบล ทุกแหง 

และเมอืงพทัยา/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ: (-))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของทรัพยสินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภบท.5 หรือ 

ภบท.8) เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจาหนาที่พจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตาม

แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือ ภบท.8) และแจงการ

ประเมินภาษีใหเจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี 

(หมายเหตุ: -)  

30 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

2) 

 

สําเนาทะเบียนบาน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

3) 

 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เชน โฉนดท่ีดิน , น.ส.3 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

4) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีเปนนิติบุคคล) 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

5) 

 

หนังสือมอบอํานาจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

6) 

 

ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการชาํระคาภาษีบํารุงทองท่ีของปกอน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) หนวยงานภาษีบํารงทองที่ กรมการปกครอง 

(หมายเหตุ: (องคบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จงัหวัดบรุีรัมย โทรศัพท 044-666389 website 

www.muangphai.go.th))  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่ 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการปกครองทองที่ กรมการปกครอง สํานักบริหารการปกครองทองที ่

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  

1)พระราชบัญญัติภาษีบํารงทุองที่ พ.ศ.2508  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การรบัชําระภาษีบํารงุทองที ่อบต.เมืองไผ นายศิวนนท สําเนาคูมือประชาชน 21/09/2015 

10:57 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอืสําหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ท ี


