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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลมอนจองอาํเภออมกอยจงัหวดัเชียงใหม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองที ่

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลมอนจองอําเภออมกอยจงัหวัดเชยีงใหม 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีบาํรงุทองทีพ่.ศ.2508 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/08/2015 14:21 การรับชําระภาษีบํารงุทองที่องคการบริหารสวนตําบล

มอนจอง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลมอนจอง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (-) 

 
12. หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบาํรุงทองทีพ่.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาทีใ่นการรบัชําระภาษีบํารงุทองที่โดยมีหลักเกณฑ

และขั้นตอนดังนี ้

 1. การติดตอขอชาํระภาษีบาํรุงทองที่ 

 

 1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวนัที่ 1 มกราคมของปทีม่ีการตีราคาปานกลางทีด่ิน 

 

 (1) ผูมหีนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทีด่ิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจาพนกังานประเมินภายใน

เดือนมกราคมของปที่มกีารประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
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 (2) เจาพนกังานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษแีลวแจงการประเมินใหผูมีหนาทีเ่สียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวา

จะตองเสียภาษีเปนจาํนวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม 

 

 (3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการประเมินหลังเดือน

มีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 

 1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปล่ียนแปลงไป 

 

 (1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนกังานประเมินภายในกาํหนด 30 วันนับ

แตวันไดรับโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 

 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 

 (3) เจาพนกังานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสยีภาษใีนปตอไปจํานวนเทาใด 

 

 1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตใุหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอยางอื่นทาํใหอัตรา

ภาษีบํารงุทองที่เปล่ียนแปลงไป 

 

 (1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนกังานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแตวันที่มกีาร

เปลี่ยนแปลงการใชทีด่ิน 

 

 (2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน 

 

 (3) เจาพนกังานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสยีภาษใีนปตอไปจํานวนเทาใด 

 

 (4) การขอชาํระภาษีบํารุงทองทีใ่นปถัดไปจากปที่มกีารประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอม

กับเงินไปชาํระภายในเดือนเมษายนของทุกป 

 

 2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางทีด่ินหรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบาํรุงทองที่แลวเห็นวาการประเมินนัน้ไม

ถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจงัหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนกังานประเมินภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศราคาปานกลาง

ที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณ ี

 

  3. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถกูตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเตมิไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผู

ยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกาํหนดระยะเวลาใหผูยื่นคาํขอดาํเนินการแกไข/เพิ่มเติม
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หากผูยื่นคาํขอไมดาํเนินการแกไข/เพิ่มเตมิไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรับคาํขอจะดําเนินการคนืคําขอและเอกสารประกอบการ

พิจารณา 

 4. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามี

ความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

 

 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดง

รายการทรัพยสิน (ภบท.5 

หรือภบท.8) เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสินตาม

แบบแสดงรายการ (ภบท.5 

หรือภบท.8) และแจงการ

ประเมินภาษใีหเจาของ

ทรัพยสินดําเนินการชาํระภาษ ี

 

30 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

- 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 31 วัน 

 
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดาํเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตวั - 1 1 ฉบับ - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ประชาชน 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีเปนนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์ที่ดินเชน

โฉนดที่ดิน , น.ส.3 

- 1 1 ชุด - 

2) 
หนังสือมอบอํานาจ - 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

3) 

ใบเสร็จหรือสําเนา

ใบเสร็จการชาํระคา

ภาษีบํารงุทองที่

ของปกอน 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) ไมมีคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนหนวยงานภาษีบํารงทองที่กรมการปกครอง 

หมายเหต(ุกรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรคเขตดุสิตกรุงเทพฯ 

เบอรโทรศัพท 02-629-8306-14 ตอ 503) 

2) ชองทางการรองเรียนสาํนักปลดัองคการบริหารสวนตําบลมอนจองโทร 091-6979019 หรือ www.monjong.go.th 

หมายเหต-ุ 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.

พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
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ไมมีแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ

- 

 
 

วันที่พิมพ 17/08/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตาํบลมอนจอง

อําเภออมกอยจงัหวัดเชยีงใหมสถ.มท. 

อนุมตัิโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


