
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษบี ำรุงทอ้งที ่
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงดนิแดง อ าเภอหนองม่วง จงัหวัดลพบุรี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระราชบัญญัตภิาษีบ ารุงทอ้งทีพ่.ศ. 2508 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งทีโ่ดยมี

หลักเกณฑแ์ล่ะขัน้ตอนดังนี ้

 1. การตดิต่อขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่

 

 1.1 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิในวันที ่1 มกราคมของปีทีม่กีารตรีาคาปานกลางทีด่นิ 

 

 (1) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภบท.5) พรอ้มดว้ยหลักฐานทีต่อ้งใชต้่อเจา้พนักงาน

ประเมนิภายในเดอืนมกราคมของปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิ 

 

 (2) เจา้พนักงานประเมนิจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแลว้แจง้การประเมนิใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิทราบ

ว่าจะตอ้งเสยีภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดอืนมนีาคม 

 

 (3) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีหรอืเจา้ของทีด่นิจะตอ้งเสยีภาษีภายในเดอืนเมษายนของทกุปีเวน้แตก่รณีไดรั้บใบแจง้การประเมนิหลัง

เดอืนมนีาคมตอ้งช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ 

 

 1.2 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเป็นเจา้ของทีด่นิรายใหม่หรอืจ านวนเนื้อทีด่นิเดมิเปลีย่นแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่ค ารอ้งตามแบบภบท.5 หรอืภบท.8 แลว้แต่กรณีพรอ้มดว้ยหลักฐานตอ่เจา้พนักงานประเมนิภายในก าหนด 

30 วันนับแต่วันไดรั้บโอนหรอืมกีารเปลีย่นแปลง 

 

 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลักฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบว่าจะตอ้งเสยีภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

 

 1.3 การยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิกรณีเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิอันเป็นเหตุใหก้ารลดหย่อนเปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตุอย่างอืน่

ท าใหอ้ัตราภาษีบ ารุงทอ้งทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

 (1) เจา้ของทีด่นิยืน่ค ารอ้งตามแบบภบท.8 พรอ้มดว้ยหลักฐานต่อเจา้พนักงานประเมนิภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 

 

 (2) เมือ่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลักฐาน 

 

 (3) เจา้พนักงานประเมนิจะแจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิทราบว่าจะตอ้งเสยีภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

 

 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งทีใ่นปีถัดไปจากปีทีม่กีารประเมนิราคาปานกลางของทีด่นิใหผู้รั้บประเมนิน าใบเสร็จรับเงนิของปี

กอ่นพรอ้มกับเงนิไปช าระภายในเดอืนเมษายนของทุกปี 

 

 2. กรณีเจา้ของทีด่นิไมเ่ห็นพอ้งดว้ยกับราคาปานกลางทีด่นิหรอืเมือ่ไดรั้บแจง้การประเมนิภาษีบ ารุงทอ้งทีแ่ลว้เห็นว่าการ

ประเมนินัน้ไม่ถูกตอ้งมสีทิธอิทุธรณ์ต่อผูว่้าราชการจังหวัดไดโ้ดยยืน่อทุธรณ์ผ่านเจา้พนักงานประเมนิภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ประกาศราคาปานกลางทีด่นิหรอืวันที่ไดรั้บการแจง้ประเมนิแลว้แต่กรณ ี

 

  3. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนืค า

ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 



 4. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยงันับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มอืเริม่นับหลังจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น

ว่ามคีวามครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชาชน 

 6. จะด าเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

 
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงดนิแดงอ.หนองม่วงจ.ลพบุร ี
15170/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
เทศบาลนครเทศบาลเมอืงองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุกแห่งและ
เมอืงพัทยา/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :31 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภบท.5 หรอืภ
บท.8) เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: (ส านักงานเขตเทศบาลนครเทศบาลเมอืงองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทุกแห่งและเมอืงพัทยา)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการ (ภบท.5 หรอืภบท.8) และแจง้การประเมนิภาษีให ้

เจา้ของทรัพยส์นิด าเนนิการช าระภาษี 
(หมายเหตุ: (ส านักงานเขตเทศบาลนครเทศบาลเมอืงองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทุกแห่งและเมอืงพัทยา)) 

30 วัน - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิเช่นโฉนดทีด่นิ , น.ส.3 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ(กรณีเป็นนติบุิคคล) 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหตุ(กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 

- 

6) 
 

ใบเสร็จหรอืส ำเนำใบเสร็จกำรช ำระคำ่ภำษบี ำรุงทอ้งทีข่องปีกอ่น 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไม่มขีอ้มูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงดนิแดงอ.หนองม่วงจ.ลพบุร ี15170 โทรศัพท ์036-689866 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไม่มแีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักบรหิารการปกครองทอ้งทีก่รมการปกครองส านักบรหิารการปกครองทอ้งที ่

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัตภิาษีบ ารงุทอ้งทีพ่.ศ.2508 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:ส าเนาคู่มอืประชาชน 28/09/2015 15:40 
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วันทีเ่ผยแพร่คู่มอื: - 


