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คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน: ก	รรบัชำ	ระภ	ษบีำ	รงุทอ้งที่
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1.ชือ่กระบวนง	น:การรับชำาระภาษีบำารงุทอ้งที่
2. หนว่ยง	นเจ	้ของกระบวนง	น:องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่
3.ประเภทของง	นบรกิ	ร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว
4.หมวดหมูข่องง	นบรกิ	ร:รับแจง้
5.กฎหม	ยทีใ่หอ้ำ	น	จก	รอนญุ	ต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง:

1) พระราชบญัญัตภิาษีบำารงทุอ้งทีพ่.ศ.2508

6.ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป
7.พืน้ทีใ่หบ้รกิ	ร: ทอ้งถิน่
8.กฎหม	ยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำ	หนดระยะเวล	 -

ระยะเวล	ทีก่ำ	หนดต	มกฎหม	ย / ขอ้กำ	หนด ฯลฯ 0 วนั
9.ขอ้มลูสถติ ิ

จำ	นวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0
จำ	นวนคำ	ขอทีม่	กทีส่ดุ 0
จำ	นวนคำ	ขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0

10. ชือ่อ	้งองิของคูม่อืประช	ชน [สำาเนาคูม่อืประชาชน]  
11. ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร
1) สถ	นทีใ่หบ้รกิ	รองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่ ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ

หน่วยงาน
ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุ
ทีท่างราชการกำาหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง)
หม	ยเหต ุ(-)

2) สถ	นทีใ่หบ้รกิ	รองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่  หมูท่ี ่ 5  ตำาบลดอน
ดัง่  อำาเภอดอนดัง่  จังหวดัขอนแกน่ ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุ
ทีท่างราชการกำาหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง)
หม	ยเหต ุ(-)

12. หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เง ือ่นไข(ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	ร
พจิ	รณ	อนญุ	ต
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พระราชบญัญัตภิาษีบำารงุทอ้งทีพ่.ศ. 2508 กำาหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับชำาระภาษีบำารงุทอ้งทีโ่ดยมหีลกัเกณฑแ์ละ่ขัน้ตอนดงันี้
 1. การตดิตอ่ขอชำาระภาษีบำารงุทอ้งที่

 1.1 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิในวนัที ่1 มกราคม
ของปีทีม่กีารตรีาคาปานกลางทีด่นิ

 (1) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภบท.5) 
พรอ้มดว้ยหลกัฐานทีต่อ้งใชต้อ่เจา้พนักงานประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปีที่
มกีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิ

 (2) เจา้พนักงานประเมนิจะทำาการตรวจอสบและคำานวณคา่ภาษีแลว้แจง้การ
ประเมนิใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีเป็นจำานวน
เทา่ใดภายในเดอืนมนีาคม

 (3) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิจะตอ้งเสยีภาษีภายในเดอืนเมษายน
ของทกุปีเวน้แตก่รณีไดรั้บใบแจง้การประเมนิหลงัเดอืนมนีาคมตอ้งชำาระภาษี
ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ

 1.2 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเป็นเจา้ของทีด่นิรายใหมห่รอืจำานวน
เนือ้ทีด่นิเดมิเปลีย่นแปลงไป

 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่คำารอ้งตามแบบภบท.5 หรอืภบท.8 แลว้แตก่รณีพรอ้มดว้ย
หลกัฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในกำาหนด 30 วนันับแตว่นัไดรั้บโอนหรอืมี
การเปลีย่นแปลง

 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่
ไปจำานวนเทา่ใด

 1.3 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิอนัเป็นเหตุ
ใหก้ารลดหยอ่นเปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตอุยา่งอืน่ทำาใหอ้ตัราภาษีบำารงุทอ้งที่
เปลีย่นแปลงไป

 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่คำารอ้งตามแบบภบท.8 พรอ้มดว้ยหลกัฐานตอ่เจา้พนักงาน
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ประเมนิภายในกำาหนด 30 วนันับแตว่นัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ

 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบวา่จะตอ้งเสยีภาษีในปีตอ่
ไปจำานวนเทา่ใด

 (4) การขอชำาระภาษีบำารงุทอ้งทีใ่นปีถัดไปจากปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลาง
ของทีด่นิใหผู้รั้บประเมนินำาใบเสร็จรับเงนิของปีกอ่นพรอ้มกบัเงนิไปชำาระภายใน
เดอืนเมษายนของทกุปี

 2. กรณีเจา้ของทีด่นิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางทีด่นิหรอืเมือ่ไดรั้บแจง้
การประเมนิภาษีบำารงุทอ้งทีแ่ลว้เห็นวา่การประเมนินัน้ไมถ่กูตอ้งมสีทิธอิทุธรณ์
ตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดัไดโ้ดยยืน่อทุธรณ์ผา่นเจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วนั
นับแตว่นัทีป่ระกาศราคาปานกลางทีด่นิหรอืวนัทีไ่ดรั้บการแจง้ประเมนิแลว้แต่
กรณี

  3. กรณีคำาขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบ
ถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคำาขอและผูย้ืน่คำาขอจะตอ้งลง
นามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกำาหนดระยะเวลา
ใหผู้ย้ ืน่คำาขอดำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คำาขอไมด่ำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่
เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ำาหนดผูรั้บคำาขอจะดำาเนนิการคนืคำาขอและเอกสาร
ประกอบการพจิารณา
 4. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคำาขอและยังนับระยะเวลาดำาเนนิงาน
จนกวา่ผูย้ืน่คำาขอจะดำาเนนิการแกไ้ขคำาขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตาม
บนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้
 5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคำาขอไดต้รวจ
สอบคำาขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้น
คูม่อืประชาชน
 6. จะดำาเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่คำาขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัที่
พจิารณาแลว้เสร็จ

13. ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
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ที่ ประเภทข ัน้
ตอน

ร	ยละเอยีดของ
ข ัน้ตอนก	ร

บรกิ	ร

ระยะ
เวล	ให้
บรกิ	ร

สว่นง	น /
หนว่ยง	น
ทีร่บัผดิ

ชอบ 

หม	ยเหตุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

เจา้ของทรัพยส์นิ
ยืน่แบบแสดง
รายการทรัพยส์นิ (
ภบท.5 หรอืภ
บท.8) เพือ่ให ้
พนักงานเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบเอกสาร

1 วนั กองคลงั  
อบต.ดอน
ดัง่

องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบล

2)

การพจิารณา พนักงานเจา้หนา้ที่
พจิารณาตรวจ
สอบรายการ
ทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการ (ภบ
ท.5 หรอืภบท.8) 
และแจง้การ
ประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรัพยส์นิ
ดำาเนนิการชำาระ
ภาษี

30 วนั สก่องคลงั 
อบต.ดอน
ดัง่

องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบลทกุ
แหง่

ระยะเวล	ดำ	เนนิก	รรวม 31 วนั

14. ง	นบรกิ	รนีผ้	่นก	รดำ	เนนิก	รลดข ัน้ตอน และระยะเวล	ปฏบิตั ิ
ร	ชก	รม	แลว้

ยังไมผ่า่นการดำาเนนิการลดขัน้ตอน

15. ร	ยก	รเอกส	รหลกัฐ	นประกอบก	รยืน่คำ	ขอ
15.1) เอกส	รยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยง	นภ	ครฐั
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ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร
ยนืยนัตวั

ตน

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ยเหตุ

1)
บตัรประจำา
ตวั
ประชาชน

- 1 1 ฉบบั -

2)
สำาเนา
ทะเบยีน
บา้น

- 1 1 ฉบบั -

3)
หนังสอื
รับรอง
นติบิคุคล

- 1 1 ชดุ (กรณีเป็น
นติบิคุคล)

15.2)   เอกสารอืน่ ๆ สำาหรับยืน่เพิม่เตมิ

ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร
ยืน่เพิม่

เตมิ

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ยเหตุ

1)

หลกัฐาน
แสดง
กรรมสทิธิ์
ทีด่นิเชน่
โฉนดทีด่นิ
, น.ส.3

- 1 1 ชดุ -

2)

หนังสอื
มอบอำานาจ

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบ
อำานาจให ้
ดำาเนนิการ
แทน)

3) ใบเสร็จ
หรอืสำาเนา
ใบเสร็จการ
ชำาระคา่
ภาษีบำารงุ
ทอ้งทีข่อง

- 1 1 ฉบบั -
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ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร
ยืน่เพิม่

เตมิ

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ยเหตุ

ปีกอ่น

16. ค	่ธรรมเนยีม

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม

17. ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน
1
)

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลดอนดัง่
หม	ยเหตหุมูท่ี ่ 5  ตำาบลดอนดัง่  อำาเภอหนองสองหอ้ง  จังหวดั
ขอนแกน่  
เบอรโ์ทรศพัท ์0-4300-9625

2
)

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีนศนูยบ์รกิารประชาชนสำานักปลดัสำานักนายก
รัฐมนตรี
หม	ยเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 
1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุ ิ
ตกทม. 10300)

18.    ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก

19. หม	ยเหตุ
-


