
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษบีํารงุทอ้งที ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลดอนเขอืง อําเภอสวา่งแดนดนิ จังหวดัสกลนคร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ตามพระราชบัญญัตภิาษีบารงุทอ้งที ่พทุธศักราช 2508 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับชาระภาษีบารงุ
ทอ้งที ่ไดกํ้าหนดใหเ้จา้ของทีด่นิซึง่เป็นเจา้ของอยูใ่นวันที ่1 มกราคมของปีใดกใ็หเ้ป็นผูช้าระภาษีในปีนัน้ ตามอตัราของราคา
ปานกลางของทีด่นิทีก่ําหนดไวต้ามมาตรา 7 โดยมหีลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขดังนี ้
 
  1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืองคก์รการบรหิารสว่นตาบล) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารชาระภาษีบารงุ
ทอ้งที ่
  2. แจง้ใหเ้จา้ของทีด่นิเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภบท.5) 
  3. เจา้ของทีด่นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภบท.5) ภายในเดอืนมกราคมทกุ 4 ปี 
 
  4. องคป์กครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีบารงุทอ้งทีแ่ละแจง้การประเมนิภาษีบารงุทอ้งที ่(ภบท.9 หรอื 
ภบท.10) 
  5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับชาระภาษีบารงุทอ้งที ่(เจา้ของทีด่นิชาระภาษีทันท ีหรอืชาระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
  6. กรณีทีเ่จา้ของทีด่นิชาระภาษีเกนิเวลาทีกํ่าหนด ตอ้งชาระภาษีและเงนิเพิม่รอ้ยละ 24 ตอ่ปีของจานวนเงนิคา่ภาษี 
  7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของทีด่นิ) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 30 วัน นับแตไ่ดรั้บ
แจง้การประเมนิ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองคลัง เทศบาลตําบลดอนเขอืง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 34 วัน 
 
ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภบท.5) ภายใน
เดอืนมกราคมของปีแรกทีม่กีารตรีาคาปานกลางทีด่นิ 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วัน เทศบาลตําบลดอนเขอืง 
อําเภอสวา่งแดนดนิ 
จังหวัดสกลนคร 

 
2) การพจิารณา 

พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบและคานวณภาษีแจง้การ
ประเมนิ ภทบ.9 หรอื ภบท.10 ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีจะตอ้งเสยีภาษี
ภายในเดอืนเมษายนของทกุปี 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน เทศบาลตําบลดอนเขอืง 
อําเภอสวา่งแดนดนิ 
จังหวัดสกลนคร 

 

3) การพจิารณา 
ในกรณีไมช่าระตามกฎหมายกําหนดใหเ้จา้ของทีด่นิเสยีเงนิเพิม่
อตัรารอ้ยละ 24 ตอ่ปีของจานวนเงนิทีต่อ้งเสยีภาษีบารงุทอ้งที ่
และในกรณีทีไ่มย่ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิภายในกําหนดใหเ้สยี
เงนิเพิม่อตัรารอ้ยละ 10 ของจานวนเงนิทีต่อ้งเสยีภาษีบารงุ
ทอ้งที ่
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน เทศบาลตําบลดอนเขอืง 
อําเภอสวา่งแดนดนิ 
จังหวัดสกลนคร 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
1) 

 
บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิ ์เชน่ โฉนดทีด่นิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหด้าํเนนิการแทน)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

ใบเสร็จรบัเงนิการเสยีภาษคีร ัง้สดุทา้ย (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม
 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองคลัง เทศบาลตําบลดอนเขอืง โทรศัพท ์0 4272 9584 หรอื http://www.donkhueang.go.th/ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์

1) แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีบํารงุทอ้งที ่(ภบท.5)
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารงุทอ้งที ่ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลดอนเขอืง อําเภอสวา่งแดนดนิ จังหวดัสกลนคร กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ เทศบาลตําบลดอนเขอืง อําเภอสวา่งแดนดนิ จังหวดัสกลนคร 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่



หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
  
1)พระราชบัญญัต ิภาษีบํารงุทอ้งที ่พ.ศ. 2508 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตภิาษีบํารงุทอ้งที ่พ.ศ. 2508 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2543 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับชําระภาษีบํารงุทอ้งที ่เทศบาลตําบลดอนเขอืง ชยัสทิธิ ์นาชยัเพชร 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


