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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1.พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘
2.พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537
3.การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี
4. การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี

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

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 เดือน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน
11.ชองทางการใหบริการ

สถานท่ีใหบริการ
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง/ฝายจัดเก็บรายได) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณ 80280/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 15:00 น.
(มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ
กรณีมีการชําระเงินคาภาษีบํารุงทองท่ีปดรับชําระเงินเวลา 15.00 น.

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ตามพระราชพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา โดยท่ี
เปนการสมควรแยกกฎหมายเก่ียวกับภาษีบํารุงทองท่ีออกจากประมวลรัษฎากรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกลักษณะ ๓ ภาษีบํารุงทองท่ีแหงประมวลรัษฎากร บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืน ใน

สวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้ แทน
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มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ กระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

มาตรา ๕ เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความ ควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมาย
วาดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี
หรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย

หมวด ๑
ขอความท่ัวไป

มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้
“ท่ีดิน” หมายความวา พ้ืนท่ีดิน และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปน ภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย
“เจาของท่ีดิน” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดิน หรือครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปน กรรมสิทธิ์ของเอกชน
“ป” หมายความวา ปปฎิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ ใหผูซึ่ง เปนเจาของท่ีดิน  ในวันท่ี ๑ มกราคมของปใด มีหนาท่ี เสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปนั้นจาก

ราคาปานกลางของท่ีดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีทายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ เจาของท่ีดินไมตองเสีย

(๑) ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๒) ท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดหา

ผลประโยชน
(๓) ท่ีดินของราชการสวนทองถ่ินท่ีใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดหา

ผลประโยชน
(๔) ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะการศึกษาหรือการกุศลสาธารณะ
(๕) ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบ

ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไมหรือท่ีศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน
(๖) ท่ีดินท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
(๗) ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟการประปาการไฟฟาหรือการทาเรือของรัฐหรือท่ีใชเปนสนามบินของรัฐ
(๘) ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแลว
(๙) ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพ่ือสาธารณประโยชนโดย

เจาของท่ีดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในท่ีดินเฉพาะสวนนั้น
(๑๐) ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งท่ีทําการขององคการสหประชาชาติทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือ

องคการระหวางประเทศอ่ืนในเม่ือประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง
(๑๑) ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งท่ีทําการของสถานทูตหรือสถานกงสุลท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอ

กัน
(๑๒) ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา๘ทวิ๕ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขต กรุงเทพมหานครใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก

กฎกระทรวงดังตอไปนี้
(๑) กําหนดผูมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ
(๒) กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตีราคาปานกลาง ตามมาตรา๑๔
(๓) กําหนดสถานท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา๑๘มาตรา๒๘มาตรา๒๙และมาตรา๓๔
(๔) กําหนดเขตทองท่ีตามมาตรา๒๒ (๔)
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(๕) กําหนดวิธีการและสถานท่ีแจงการประเมินตามมาตรา๓๓
(๖) กําหนดผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี๓มาตรา๘ (๖) แกไขโดยพระราชกําหนด

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา๘ (๗)แกไขโดยประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี๑๕๖ลงวันท่ี๔มิถุนายน๒๕๑๕มาตรา๘ทวิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๒)
พ.ศ.๒๕๑๖มาตรา๘ทวิ (๔) แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา๘ตรี๗ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ท่ัวเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา๙ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๑) ในเขตเทศบาลใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ
(๒) นอกเขตเทศบาลใหนายอําเภอทองท่ีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ

มาตรา๑๐ ภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดนอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด
ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขต
องคกร ปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น มาตรา๑๐ทว๙ิ

มาตรา๑๑ สวนลดและคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา๑๒ การสงคําสั่งเปนหนังสือหนังสือแจงการประเมินหรือหนังสืออ่ืนใหแกบุคคลใดใหปฏิบัติดังตอไปนี้

(๑) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ
(๒) ใหสงณภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผูรับหรือใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถาไมพบผูรับณภูมิลําเนา

รือสถานท่ีทําการของผูรับใหสงแกผูซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูณภูมิลําเนาหรืออยูในบานหรือสถานท่ีทําการของ
ผูนั้น

มาตรา๘ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๑๖
มาตรา๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา๑๐ ทวิยกเลกิโดยพระราชบญัญตัภิาษบีารงุทองท่ี (ฉบบัท่ี๓) พ.ศ.๒๕๔๓

ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวไดใหปดหนังสือนั้นไวในท่ีแลเห็นไดงายณภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผูนั้นหรือลง
ประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองฉบับหรือโฆษณาดวยวิธีอ่ืนเม่ือไดปฏิบัติการตามวิธีดังกลาวและ
เวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีปฏิบัติการใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว

หมวด๒
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน

มาตรา๑๓ การตีราคาปานกลางของท่ีดินนั้นใหนําเอาราคาท่ีดินในหนวยท่ีจะทําการตีราคาซึ่งซื้อขายกันโดย
สุจริตครั้งสุดทายไมนอยกวาสามรายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปกอนวันตีราคามาคํานวณถัวเฉลี่ยเปนราคาปานกลางโดยมิ
ใหคํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพาะปลูกเขาดวยในกรณีท่ีไมมีการซื้อขายท่ีดินตามวรรคหนึ่งในหนวยใดให
นําเอาราคาปานกลางท่ีคํานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่งของท่ีดินในหนวยใกลเคียงท่ีมีสภาพและทําเลท่ีดินคลายคลึงกันมา
เปนราคาปานกลางของท่ีดินในหนวยนั้นไดถาไมอาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคกอนไดใหกําหนดราคาปานกลางของ
ท่ีดินโดยถือเกณฑอยางอ่ืนอันอาจแสดงราคาตลาดของท่ีดินโดยเฉลี่ยไดการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหตีราคาเปนหนวย
ตําบลแตถาราคาของท่ีดินในตําบลใดแตกตางกันมากใหพิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเปนหนวยๆ
เพ่ือใหการตีราคาปานกลางเปนไปโดยเท่ียงธรรม

มาตรา๑๔ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งใหมีหนาท่ีพิจารณาการตีราคาปานกลางตาม
มาตรา๑๓คณะกรรมการนั้นใหประกอบดวยบุคคลในทองท่ีดังตอไปนี้

(๑) ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยปลัดจังหวัดเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนายอําเภอทองท่ีผูซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด
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(๒) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนประกอบดวยปลัดจังหวัดเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดนายอําเภอทองท่ีผูซึ่ง
ผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ินมอบหมายหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาทองถ่ิน

มาตรา๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา๑๕การประชุม
คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนของกรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุมและใหคณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานท่ีประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาสี่ป
มาตรา๑๗ ภายหลังการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา๑๖แลวถามีเหตุแสดงวาราคาท่ีดินในหนวยใดได

เปลี่ยนแปลงไปมากและผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรหรือเจาของท่ีดินรองขอผูวาราชการจังหวัดจะสั่งให
คณะกรรมการทําการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินในหนวยนั้นเสียใหมก็ได

มาตรา๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของปท่ีจะครบรอบระยะเวลาสี่ปตาม
มาตรา๑๖ ใหคณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดินตอผูวาราชการจังหวัดแสดงราคาปาน

กลางของท่ีดินทุกๆหนวยและใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไวณศาลากลางจังหวัดท่ีวาการ
อําเภอสํานักงานเทศบาล สํานักงานสุขาภิบาลและท่ีตําบลแหงทองท่ีนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจาก
คณะกรรมการ

มาตรา๑๙ ถามีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา๑๗ใหคณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาใหมตอ
ผูวาราชการจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหมภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ี
กําหนดไวในมาตรา๑๘

มาตรา๒๐ถาเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของท่ีดินเจาของท่ีดินมีสิทธิอุทธรณการตีราคาปาน
กลางของท่ีดินตอผูวาราชการจังหวัดไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินและใหนําความใน
หมวด๘อันวาดวยการอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา๒๑ การตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปตาม มาตรา๑๖ ใหใชเปนราคาปานกลางไดทุกป
สําหรับรอบระยะเวลาสี่ปนั้นในกรณีท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา๑๗ราคาปานกลางของท่ีดินใหมนั้น
ใหใชไดสําหรับปท่ีถัดจากปท่ีมีประกาศการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมจนถึงปสุดทายของรอบระยะเวลาสี่ปตามวรรค
หนึ่งในกรณีท่ีมีการอุทธรณ ตามมาตรา๒๐ ราคาปานกลางของท่ีดินตามคําวินิจฉัยอุทธรณใหใชสําหรับปท่ีเปนประเด็น
แหงการอุทธรณเปนตนไปจนถึงปสุดทายของ รอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่งและใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคา
ปานกลางของท่ีดินใหมภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา๑๘

หมวด๓
การลดหยอนและการยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ี

มาตรา๒๒บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัดเดียวกันและใชท่ีดินนั้น
เปนท่ีอยูอาศัยของตนเปนท่ีเลี้ยงสัตวของตนหรือประกอบกสิกรรมของตนใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีตาม
เกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(๑)ถาเปนท่ีดินนอกเขตเทศบาลใหลดหยอนไดไมเกินหาไรแตจะนอยกวาสามไรไมไดท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติ
จังหวัดหรือขอบังคับตําบลแลวแตกรณี

(๒) ถาเปนท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาลใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไรแตจะนอยกวาสองรอยตาราง
วาไมไดท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับ

(๓) ถาเปนท่ีดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบลใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตาราง
วาแตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมไดท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ

(๔) ถาเปนท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครใหลดหยอนไดดังตอไปนี้
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(ก) ในทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนมากใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวาแตจะนอยกวาหาสิบตารางวา
ไมได

(ข) ในทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนปานกลางใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไรแตจะนอยกวาหนึ่งรอยตารางวา
ไมได
มาตรา๒๒ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา๒๒ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(ค) ในทองท่ีชนบทใหลดหยอนไดไมเกินหาไรแตจะนอยกวาสามไรไมได ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครทองท่ีใดจะเปนทองท่ีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสราง
และใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชาไมไดรับการลดหยอนสําหรับสวนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปน
สถานการคาหรือใหเชานั้นในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกันใหไดรับการลดหยอนรวมกันตาม
เกณฑท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่งการลดหยอนตามเกณฑในมาตรานี้ใหไดรับการลดหยอนสําหรับท่ีดินท่ีอยูในจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งแตจังหวัดเดียว

มาตรา ๒๓ ท่ีดินท่ีใชในการเพาะปลูกถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติหรือทํา
การเพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยท่ีจะปองกันไดโดยท่ัวไปใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณายกเวนหรือลดภาษี
บํารุงทองท่ีใหไดตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

มาตรา ๒๓ ทวิ ๑๓ ท่ีดินท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชนตอบแทนอาจไดรับยกเวนไม
ตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดเฉพาะท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง

หมวด๔
การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินและการสํารวจ

มาตรา๒๔ ใหเจาของท่ีดินซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเปนรายแปลงตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดในกรณีท่ีท่ีดินอยูนอกเขตเทศบาลเม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรจะกําหนดใหเจา
พนักงานสํารวจทําการสํารวจแลวยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินแทนเจาของท่ีดินเปนรายแปลงท่ีทําการสํารวจก็ได

มาตรา๒๓ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘พ.ศ.
๒๕๒๔

มาตรา๒๕ ถาบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของท่ีดินตายเปนผูไมอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
เรื่องสาบสูญหรือเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถใหผูจัดการมรดกหรือทายาทผูรับมอบอํานาจผู
ครอบครอง
ทรัพยสินผูอนุบาลผูพิทักษหรือผูจัดการทรัพยสินแลวแตกรณีมีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา๒๔

มาตรา๒๖ ถาเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคลใหผูจัดการหรือผูแทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้นมีหนาท่ีปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๒๔ มาตรา๒๗ถาบุคคลหลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกันใหบุคคลเหลานั้นมีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกันในการ
ปฏิบัติการตามมาตรา๒๔

มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชนในการสํารวจและยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา๒๔วรรคสองใหเจาพนักงาน
สํารวจกําหนดวันเวลาท่ีจะทําการสํารวจและปดประกาศไวณท่ีทําการผูใหญบานแหงทองท่ีนั้นและใหเจาของท่ีดินหรือ
ผูแทนมีหนาท่ีชี้เขตและแจงจํานวนเนื้อท่ีดินตามกําหนดวันเวลานั้นและใหความสะดวกแกเจาพนักงานสํารวจเพ่ือการนั้น
ตามสมควรถาเจาของท่ีดินหรือผูแทนไมมาชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อท่ีดินหรือชี้เขตหรือแจงจํานวนเนื้อท่ีดินขาด
จากจํานวนท่ีเปนจริงหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานสํารวจเจาพนักงานสํารวจมีอํานาจเขาไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ี
เก่ียวของในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพ่ือทําการสํารวจตามท่ีเห็นวาถูกตองได

มาตรา๒๙๑๔ แบบแสดงรายการท่ีดินสําหรับท่ีดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดใหยื่นตอเจาพนักงาน
ประเมินณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีตั้งอยูหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินกําหนดโดยประกาศลวงหนาไวณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน
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มาตรา ๓๐ แบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา๒๔และมาตรา๒๙ใหยื่นภายในเดือนมกราคมของปแรกท่ีมีการตี
ราคาปานกลางของท่ีดนิตามมาตรา๑๖แบบแสดงรายการท่ีดินท่ียื่นตามวรรคหนึ่งใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปนั้น

มาตรา ๒๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา๓๑บุคคลใดเปนเจาของท่ีดินข้ึนใหมหรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมของเจาของท่ีดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงไปให

เจาของท่ีดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตอ เจาพนักงานประเมินตามมาตรา๒๙ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเปน
เจาของท่ีดินข้ึนใหมหรือนับแตวันท่ีจํานวนเนื้อท่ีดินไดมีการเปลี่ยนแปลงเวนแตในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจา
พนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา๒๔วรรคสองก็ใหเจาของท่ีดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลา
เชนเดียวกันและใหเจาพนักงานสํารวจยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา๒๙ภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจาของท่ีดิน

มาตรา๓๒ เจาของท่ีดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนตามมาตรา๒๒เปลี่ยนแปลง
ไปหรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดินเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของท่ีดินผูนั้นแจงการเปลี่ยนแปลง
ตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา๒๙ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือนับแตวันท่ีมีเหตุอยางอ่ืนทําให
อัตราภาษีบํารุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงเวนแตในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจตาม
มาตรา๒๔วรรคสองก็ใหเจาของท่ีดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกันและใหเจาพนักงานสํารวจ
แจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา๒๙ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจาของ
ท่ีดิน

หมวด๕
การชําระภาษีบํารุงทองท่ี

มาตรา ๓๓ ในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปแรกของการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา๑๖หรือ
ของปท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา๑๗ใหเจาพนักงานประเมินคํานวณภาษีบํารุงทองท่ีและแจงการ
ประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามวิธีการดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีท่ีดินอยูในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลท่ีไมมีกํานันใหเจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน
เปนหนังสือไปยังผูซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี

(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินอยูนอกเขตเทศบาลท่ีมีกํานันใหเจาพนักงานประเมินปดประกาศแจงการประเมินไวณท่ีวาการ
อําเภอท่ีทําการกํานันและท่ีทําการผูใหญบานการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเจาพนักงานประเมินคํานวณไวตามวรรค
หนึ่งใหใชเปนการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับในปตอไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ปตามมาตรา๒๑ใ นกรณีท่ีเจา
พนักงานประเมินไมอาจคํานวณภาษีบํารุงทองท่ีและแจงการประเมินภายในเดือนมีนาคมก็ใหแจงการประเมินภายหลัง
กําหนดเวลาดังกลาวได

มาตรา๓๔ ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีนําเงินไปชําระตอพนักงานเจาหนาท่ีณสํานักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีตั้งอยูหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารทองถ่ินกําหนดโดยประกาศลวงหนาไวณ
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน มาตรา๓๔ทว๑ิ๖การชําระภาษีบํารุงทองท่ีนั้นใหถือวา
เปนการสมบูรณเม่ือไดรับใบเสร็จรับเงินท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีในการนี้ไดลงลายมือชื่อรับเงินแลวเวนแตการชําระ
ภาษีตามวรรคสองการชําระภาษีบํารุงทองท่ีจะชําระโดยการสงธนาณัติตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง
ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามมาตรา๓๔ก็ไดโดยสั่งจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆหรือชําระโดย
ผานธนาคารหรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดและใหถือวาวันสงทางไปรษณียวัน
ชําระผานธนาคารหรือวันชําระโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดเปนวันชําระภาษี

มาตรา๓๕ ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเดือนเมษายนของทุกปในกรณีท่ีผูมี
หนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดรับแจงการประเมินตามมาตรา๓๑หรือมาตรา๓๒หรือภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา๓๓
วรรคสามใหชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน
มาตรา๓๖ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาชําระภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา๓๕ออกไปอีก
ไดตามความจําเปนแกกรณี
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มาตรา๓๖ทวิ๑๗ ถาเงินภาษีบํารุงทองท่ีท่ีตองชําระภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา๓๕หรือมาตรา๓๖แลวแตกรณีมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทข้ึนไปผูมีหนาท่ีเสียภาษีจะขอผอนชําระเปนสาม
งวดๆละเทาๆกันก็ไดโดยแจงเปนหนังสือใหบุคคลตามมาตรา๓๕ทราบกอนการชําระภาษีงวดท่ีหนึ่ง๑๕มาตรา๓๔แกไข
โดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๖มาตรา๓๔ทวิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี
(ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา๓๖ทวิเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับท่ี๒)
พ.ศ. ๒๕๒๙การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่งตองชําระงวดท่ีหนึ่งตามกําหนดเวลาตามมาตรา๓๕หรือมาตรา๓๖แลวแต
กรณีงวดท่ีสองตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ีหนึ่งและงวดท่ีสามตองชําระภายในหนึ่งเดือน
นับแตวันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ีสองถาผูขอผอนชําระภาษีผูใดไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีงวดใดงวดหนึ่งภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสองใหเจาของท่ีดินหมดสิทธิท่ีจะชําระภาษีเปนงวดและใหนําความในมาตรา๔๕ (๔) มาใชบังคับ
สําหรับงวดท่ียังไมชําระมาตรา๓๗ถาภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดินของเจาของเดียวกันในตําบลเดียวกันมีจํานวนไมถึงหนึ่ง
บาทเปนอันไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดินแปลงนั้น

มาตรา๓๘ ภาษีบํารุงทองท่ีจํานวนใดท่ีเจาพนักงานประเมินไดแจงหรือประกาศการประเมินแลวถามิไดชําระ
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหถือเปนภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ

มาตรา๓๙ เม่ือกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจาของท่ีดินไดโอนตกไปยังบุคคลอ่ืนใหผูรับโอนมีหนาท่ีรวมกับ
เจาของท่ีดินเดิมเสียภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระไมเกินหาปรวมท้ังปสุดทายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจาของท่ีดินดวยสวนภาษี
บํารุงทองท่ีคางชําระเกินหาปคงอยูในความรับผิดของเจาของท่ีดินเดิมความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูรับโอนซึ่งได
กรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาลหรือคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลายหรือ
คําสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา๔๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมี
อํานาจดังตอไปนี้

(๑) มีหนังสือเรียกเจาของท่ีดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ
(๒) สั่งใหเจาของท่ีดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ี

คางชําระถาเจาของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวของไมยอมปฏิบัติการตาม (๑) หรือ
(๒) ใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจเขาไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุง

ทองท่ีคางชําระของผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพ่ือ
สอบถามบุคคลใดๆหรือตรวจสอบตรวจคนบัญชีหรือเอกสารหรือยึดอายัดบัญชีหรือเอกสาร

มาตรา๔๑ ทรัพยสินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระอาจถูกยึดอายัดหรือขายทอดตลาดเพ่ือนํา
เงินมาชําระภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระโดยใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือยึดอายัดหรือ
ขายทอดตลาดไดแตคําสั่งเชนวานั้นจะออกไดก็แตโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาราชการจังหวัดการขายทอดตลาด
อสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาท่ีใหอุทธรณไดตามมาตรา๔๙หรือมาตรา๕๒และตลอดเวลาท่ีทําการ
พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวยังไมถึงท่ีสุดคําสั่งยึดจะกระทําไดเม่ือไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหเจาของท่ีดินชําระ
ภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีรับหนังสือนั้นโดยวิธีการสงหนังสือตามมาตรา๑๒
วิธีการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินเพ่ือใหไดรับชําระภาษีบํารุง ทองท่ีคางชําระนั้นใหนําวิธีการในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา๔๒ เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดนั้นใหหักไวเปนคาใชจายในการยึดอายัดหรือขายทอดตลาดเหลือ
เทาใดใหชําระเปนคาภาษีบํารุงทองท่ีถายังมีเงิน
เหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของท่ีดิน

มาตรา๔๓ เม่ือไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวแลวถาไดมีการชําระเงินคาใชจายในการยึดหรืออายัดและคา
ภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระโดยครบถวนกอนการ
ขายทอดตลาดก็ใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีสั่งถอนคําสั่งยึดหรืออายัดนั้น
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มาตรา๔๔ ผูใดเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรตองเสียผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน
การขอรับเงินคืนใหยื่นคํารองตอนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลภายใน
หนึ่งปนับแตวันท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีหรือนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณแลวแตกรณีในการนี้ใหผูยื่นคํารองสง
เอกสารหลักฐานหรือคําชี้แจงใดๆประกอบคํารองดวยการสั่งคืนภาษีบํารุงทองท่ีใหเปนอํานาจของนายอําเภอหรือ
นายกเทศมนตรีแลวแตกรณี

หมวด๖
เงินเพิ่ม

มาตรา๔๕ ใหเจาของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุง ทองท่ีในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
(๑) ไมยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษี

บํารุงทองท่ีเวนแตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกอนท่ีเจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละ
เวนนั้นใหเสีย เงินเพ่ิมรอยละหาของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลงใหเสียเงิน
เพ่ิมรอยละสิบของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติมเวนแตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการท่ีดินให
ถูกตองกอนท่ี เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน

(๓) ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อท่ีดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจโดยทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี
ลดนอยลงใหเสียเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม

(๔) ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีกําหนดใหเสียเงินเพ่ิมรอยละยี่สิบสี่ตอปของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษี
บํารุงทองท่ีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไมใหนําเงินเพ่ิมเติมตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มาคํานวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิม
ตาม (๔)ดวย

มาตรา ๔๖ เงินเพ่ิมใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองท่ี
2. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง การลดหยอนและการยกเวนภาษีบํารุงทองท่ี

เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา22  )1   (แหง
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  )ฉบับท่ี3  (พ .ศ. 2543
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงไดตราขอบัญญัติตําบลนี้ข้ึน โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย ดังนี้

ขอ1 ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เรื่อง การลดหยอนและการยกเวน
ภาษีบํารุงทองท่ี ประจําป พ.ศ. 2550

ขอ 2 ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากประกาศ 15 วัน
ขอ3 ใหบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูในเขตตําบลนาทราย อําเภอเมือง ฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช และใชท่ีดินนั้นเปนท่ีอยูอาศัยของตน เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให
ลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดใน จํานวน 5 ไร
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13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ
ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 การตรวจสอบเอกสาร ผูขอยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษี (แบบภ.บ.ท. 5)

10 นาที องคการบริหาร
สวนตําบล
นาทราย
อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

กองคลัง
ฝายจัดเก็บรายได

2 การพิจารณา เจาหนาท่ีประเมินคาภาษี 5 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

กองคลัง
ฝายจัดเก็บรายได

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกใบเสร็จรับเงิน/ชําระเงิน 3 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

กองคลัง
ฝายจัดเก็บรายได

ระยะเวลาดําเนินการรวม 18 นาที

14.งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1 บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

2 สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร
จํานวนเอกสาร

ฉบับจริง
จํานวนเอกสาร

สําเนา
หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1 เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน
เชนสําเนาโฉนด

กรมท่ีดิน 0 1 ฉบับ -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ท่ีดินน.ส.3 อ่ืนๆ
2 กรณีรายเกาท่ีเคย

ยื่นแบบชําระภาษี
ไวแลวใหนํา
ใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีบํารุงทองท่ี
ในปท่ีผานมา

องคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย
อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช
จังหวัด

นครศรีธรรมราช

1 0 ฉบับ -

คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

16.ชองทางการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน
ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลังฝายจัดเก็บรายได) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย 80280
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท :  0 7576 4101 ตอ 3
3. ทางไปรษณียท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทราย (กองคลัง) หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
4. ศูนยรับเรื่องาราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ตอ 2)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย)

17.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

18. หมายเหตุ
วันท่ีพิมพ 19/08/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล

นาทรายอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -


