
คูมือสําหรับประชาชน: การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลหนองคายอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน:การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลหนองคายอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. 2508

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 22/07/2558 03:16
11. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองคายอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผ เปนเจาของท่ีดินในวันท่ี1 มกราคมของปใดมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปนั้น
2.ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดแกท่ีดินท่ีเปนของบุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรือสิทธิครอบครองอย ในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชนท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดแกพ้ืนท่ีดิน
และพ้ืนท่ีท่ีเปนภเูขาหรือท่ีมีน้ําดวยโดยไมเปนท่ีดินไดรับการยกเวนภาษี

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ



ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร 1.ผูมีหนาท่ีเสียภาษียื่นแบบ
แสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
(ภทบ.5)ภายในเดือน
มิถุนายนของปสุดทายทุก
รอบระยะเวลา 4 ปกรณี
เจาของท่ีดินใหมหรือจํานวน
เนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงให
เจาของท่ีดินยื่นแบบแสดง
รายการท่ีดินภายใน 30 วัน
จากวันท่ีเจาของท่ีดินข้ึนใหม
หรือจํานวนเนื้อท่ีดินไดมีการ
เปลี่ยนแปลง

1 วัน - -

2)

การพิจารณา เจาหนาท่ีประเมินภาษีจะ
ประเมินและคํานวณภาษี
พรอมท้ังแจงการประเมินให
เจาของท่ีดินทราบ

1 วัน - -

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูมีหนาท่ีชําระเงินคาภาษี
บํารุงทองท่ีภายใน 30
เมษายนของทุกปกรณีท่ีผูมี
หนาท่ีเสียภาษีไมยื่นแบบ
และชําระภาษีภายในกําหนด
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด
จะตองเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ
10 ของจํานวนเงินคาภาษี
กรณีผูมีหนาท่ีเสียภาษีไม
ชําระภาษีภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดจะตองเสียเงินเพ่ิม
อีกรอยละ 2 จํานวนเงินคา
ภาษี

1 วัน - -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 1 1 ชุด -

2) สําเนาทะเบียน
บาน

- 1 1 ชุด -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) โฉนดท่ีดิน - 1 1 ชุด -

2)

หนังสือรับรอง
หางหุนสวนบริษัท
(ฉบับจริง 1 ฉบับ
/ สําเนา 1 ฉบับ)

- 1 0 ฉบับ -

3)
ใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีครั้งสุดทาย
(ถามี)

- 1 0 ฉบับ -

4)

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีท่ีให
ผูอ่ืนมาทําการ
แทน

- 1 0 ฉบับ -

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองคายหมายเลขโทรศัพท 0-4475-6254 หรือ

www.nongkai.org
หมายเหตุ-

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ(( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

www.nongkai.org
www.1111.go.th


หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 27/07/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
สถ.มท.

อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -

www.1111.go.th

