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คูมือสําหรับประชาชน: การชําระภาษีบํารุงทองที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การชําระภาษีบํารุงทองที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาท ี 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การชําระภาษีบํารุงทองที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (โทรศัพท 044602345 ตอ 204 โทรสาร 044611396) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2543 เปนภาษีที่รัฐบาลใหอํานาจแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง เพื่อเปนรายไดในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหเจริญกาวหนาและเปนเมืองนา

อยู เชน เสนทางคมนาคม สถานที่พักผอน สวนสาธารณะ หรือสาธารณประโยชนฯ ที่จําเปน 
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 ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเกบ็จากการถือครอง และการทําประโยชนในที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษี ไดแก ผูเปน

เจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่เปนบุคคล หรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ หรือ

สิทธิครอบครองในที่ดินแตละแปลงในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยจะตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและเสียภาษีบํารุงทองที่ 

 ฐานภาษี ภาษีบํารุงทองที่ ใชราคาปานกลางของที่ดิน เปนฐานของการประเมินภาษีโดยตองเปนราคากลางที่ดิน

ตามที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินกําหนดขึ้น 

 ที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ (ม.8) ไดแก ท่ีดินเปนที่ตั้งพระราชวัง ที่ดินสาธารณะ ที่ดินสวนราชการ ที่ดินเพื่อ

การพยาบาล การศึกษา ที่ดินใชในศาสนกิจ สุสานที่มิไดรับประโยชนตอบแทน ที่การรถไฟ ประปา การไฟฟา ที่ดินที่ใช

ตอเนื่องกับโรงเรือนที่ตองเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯลฯ 

 การลดหยอนภาษี บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียว หรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกัน และใชที่ดิน

นั้นเปนที่อยูอาศัยของตนเปนที่เลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ในเทศบาลลดหยอนไดไมเกิน 100 ตาราง

วา จะนอยกวา 50 ตารางวา ไมได 

 อัตราภาษี กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีทาย พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ 

 การย่ืนแบบและระยะเวลาการชําระภาษี เจาของที่ดิน ผูครอบครองที่ดิน จะตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน

เดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินที่

อยูในเขตเทศบาลเปนราย

แปลง โดยยื่นในรอบ

ระยะเวลา 4 ป 

2 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

การแจงการประเมิน 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

จะแจงการประเมินใหผูมี

หนาที่ในการเสียภาษีบํารุง

ทองที่ทราบ ภายในเดือน

มีนาคมของปแรกที่มีการตี

ราคาปานกลางของที่ดิน 

 

15 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

- 
 

ชําระภาษีและรับ

ใบเสร็จรับเงิน 
 

5 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

(ภายในเดือน

เมษายนของทุกป) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   5 วัน 

 
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 

, น.ส.3 ก . ส.ค.1 

หรือหลักฐาน

อื่นๆ 

กรมที่ดิน 1 0 ฉบับ (หลักฐานที่แสดง

ถึงการเปนเจาของ

หรือครอบครอง

ที่ดินไป

ประกอบการยื่น

แบบแสดง

รายการ) 
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16. คาธรรมเนียม 

1) คํานวณจากราคาปานกลางของท่ีดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่ 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย เลขที่ 9  ถนนรมยบุรี ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 โทรศัพท 044602345 โทรสาร 044611396) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000 

เบอรติดตอ : 044 666 847 , 044 666 563 สายดวน : 1567) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 
 


