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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลบานกอก  อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลบานกอก  อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. 2508 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ีเทศบาลตําบลบานกอก  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการเทศบาลตําบลบานกอก  อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 34320 โทร 045-845101 /  

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)                        

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. 2508 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
หนาท่ีในการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ีโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
  1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
  2. แจงใหเจาของท่ีดินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท. 5) 
  3. เจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเดือนมิถนายนของปสุดทายทุกรอบระยะเวลา 4 ป 
  4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรายการภาษีท่ีดินและแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี 
  5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี(เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภายในกําหนดเวลา) 
  6. กรณีเจาของท่ีดินชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด(เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีเพ่ิม 
กรณีท่ีดินรายใหม 
ท่ีดินรายใหมหรือปท่ีมีการตีราคาปานกลางใหเจาของท่ีดินยื่นแบบเสียภาษีในเดือนมกราคมของปท่ีมีการตีราคาปานกลาง
ท่ีดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปหรือภายใน 30 วันกรณีท่ีไดกรรมสิทธิ์ใหมหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินใหมโดยยื่น
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แบบภ.บ.ท. 5 พรอมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณาไดแก 
     1. โฉนดท่ีดิน 
     2. สําเนาทะเบียนบาน 
     3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
     4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบดวยตนเองไดพรอมติดอากรแสดมปตามกฎหมาย) 
กรณีท่ีดินรายเกา 
ใหเจาของท่ีดินชําระเงินคาภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูมีหนาท่ียื่นเสียภาษียื่นแบบ
แสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
(ภ.บ.ท. 5) ภายในเดือน
มกราคมของปแรกท่ีมีการตี
ราคากลางของท่ีดินแบบ
แสดงรายการท่ีไดยื่นไวนั้น
ใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 
4 ปนั้น 
 

1 วัน งานจัดเก็บรายได 
กองคลัง 

(กรณีเจาของท่ีดิน
ใหมหรือจํานวน
เนื้อท่ีดินเดิม
เปลี่ยนแปลงให
เจาของท่ีดินยื่น
แบบแสดงรายการ
ท่ีดินภายใน 30 วัน
จากวันท่ีเจาของ
ท่ีดินข้ึนใหมหรือ
จํานวนเนื้อท่ีดินได
มีการเปลี่ยนแปลง) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
ประเมินภาษีและคํานวน
ภาษีพรอมท้ังแจงการ
ประเมินใหเจาของท่ีทราบวา
จะตองเสียภาษีเปนจํานวน
เทาใดภายในเดือนมีนาคม 

14 วัน งานจัดเก็บรายได 
กองคลัง 

- 

3) 

- 
 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะตองเสีย
ภาษีภายในเดือนเมษายน
เวนแตกรณีไดรับใบแจงการ
ประเมินหลังเดือนมีนาตม
ตองชําระภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีไดรับแจงการ
ประเมิน 
 

15 วัน งานจัดเก็บรายได 
กองคลัง 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานการ
แสดงกรรมสิทธิ์
ท่ีดินเชนโฉนด
ท่ีดิน 

- 1 1 ฉบับ - 

16. คาธรรมเนียม 
1) ฐานภาษีและอัตราภาษีฐานภาษีคือราคาปานกลางท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินไดกําหนดข้ึนเพ่ือ

ใชในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีอัตราภาษีคิดจากราคาปานกลางท่ีดินท่ีใชในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีในเขต
เทศบาลตําบลบานกอกตามบันทึกผลการตีราคาปานกลางของท่ีดินเทศบาลตําบลบานกอก (ตามเอกสารแนบ) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /                        

ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) ราคาปานกลางท่ีดินและอัตราภาษีบํารุงทองท่ี- 
2) แบบภ.บ.ท.5- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 25/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบานกอก                  

อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธาน ี               
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 
 

 


