
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ทีด่นิทีต่อ้งเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่

 

 ไดแ้กท่ีด่นิทีเ่ป็นของบคุคลหรอืคณะบคุคลไม่วา่จะเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ซึง่มกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิตอ้งเสยีภาษีทอ้งที ่

ไดแ้กพ่ืน้ทีห่รอืพืน้ทีเ่ป็นภเูขาหรอืทีม่นี ้าดว้ย โดยไมเ่ป็นทีด่นิทีเ่จา้ของทีด่นิไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรอือยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 

 

 

 

ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่

 

 ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทีด่นิในวนัที ่1 มกราคม ของทกุปี มหีนา้ทีเ่สยีภาษีส าหรับปีนัน้ 

 

 

 

การยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่

 

 ใหเ้จา้ของทีด่นิมหีนา้ทีเ่สยีภาษีบ ารุงทอ้งทีย่ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภ.บ.ท.5) ณ เทศบาลต าบลดงคอน (กองคลงั) ภายใน

เดอืนมกราคมของปีแรก ทีม่กีารตรีาคาปานกลางของทีด่นิ 

 

 แบบแสดงรายการทีย่ืน่ไวนั้น้ใชไ้ดท้กุปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี 

 

 หลกัฐานทีต่อ้งน าไป 

 

 - ส าเนาโฉนดทีด่นิ นส.3 หรอื นส.3ก 

 

 - บตัรประจ าตวัประชาชน 

 

 - ใบเสร็จรับเงนิปีทีแ่ลว้ (ถา้ม)ี 

 

 - หนังสอืมอบอ านาจ กรณีทีใ่หผู้อ้ ืน่มาท าการแทน 

 

การค านวณภาษี 

 

 ค านวณจากราคาปานกลางของทีด่นิทีค่ณะกรรมการการตรีาคาปานกลางทีด่นิก าหนดขึน้เพือ่ใชใ้นการจัดเก็บภาษีคณูกบัเนือ้ที่

อตัราภาษี 

 

 เนือ้ทีด่นิ (ไร่) = เนือ้ทีถ่อืครอง - เนือ้ทีเ่กณฑล์ดหยอ่น 

 

 คา่ภาษีตอ่ไร่ = ตามบญัชอีตัราภาษี ฯ ทา้ย พรบ.ฯ 

 

การช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่

 

 ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีน าเงนิมาช าระภาษีในเดอืนเมษายนของทกุปี 

 

 

 



เงนิเพิม่ &ndash; บทก าหนดโทษ 

 

 1.ผูใ้ดจงใจไมม่ายืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ (ภ.บ.ท.5) หรอืไมย่อมชีแ้จงหรอืไมย่อมแจง้จ านวนเนือ้ทีด่นิตอ้งระวางโทษจ าคกุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ 1,000 บาท หรอืทัง้จ า ทัง้ปรับ 

 

 2.ผูใ้ดโดยรูแ้ลว้จงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรอืน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพือ่หลกีเลีย่ง หรอืพยายามหลกีเลีย่งการเสยี

ภาษีบ ารุงทอ้งทีต่อ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ 2,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

 3.ผูใ้ดไมช่ าระภาษีบ ารุงทอ้งทีภ่ายในเวลาทีก่ าหนดใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละ 24 ตอ่ปี ของจ านวนเงนิทีต่อ้งเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่

เศษของเดอืนใหนั้บเป็นหนึง่เดอืน 

 

 ระยะเวลาการใหบ้รกิารโดยประมาณ 10 นาทตีอ่ราย ไมร่วมเวลาขัน้ตอนสอบ 

 

1.ขัน้ตอนการเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่(กรณีช าระตามปกต)ิ 

 

 

  

 

 

 

 ใบเสร็จรับเงนิของปีทีผ่่านมา 

  

   

  

  

 ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ 

 ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 

 

2.ขัน้ตอนการเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่(กรณีการเปลีย่นแปลงเจา้ของทีด่นิ) 

 

2.1 เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการตดิตอ่ 

 

 - ใบเสร็จรับเงนิของปีทีผ่า่นมา  

 

  - เอกสารสทิธิท์ีด่นิ 

 

  - บตัรประจ าตวัประชาชน    

 

 2.2 ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 

 - ยืน่ค ารอ้ง 

 

 - ตรวจสอบเอกสาร 

 

 - ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 

3.ขัน้ตอนการเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที ่(กรณีมกีารประเมนิใหม่) 

 



 3.1 เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการตดิตอ่ 

 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 

 - ส าเนาเอกสารสทิธิ ์

 

 - ส าเนาหนังสอืการเปลีย่นแปลงเจา้ของทีด่นิ 

 

ผูย้ืน่ภาษียืน่แบบ ภ.บ.ท.5 ภายในเดอืน มกราคม ของปีแรกทีม่กีารตรีาคาปานกลางทีด่นิ (ทกุรอบ 4 ปี) 

 

การช าระคา่ภาษี ตัง้แตว่นัที ่2 มกราคม &ndash; 30 เมษายน ของทกุปี  

 

 

 

ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ หมายถงึภาษีทีจั่ดเก็บจากโรงเรอืน หรอืสิง่ปลกูสรา้งอย่างอืน่กับทีด่นิทีใ่ชต้อ่เนือ่งกบัโรงเรอืนหรอืสิง่

ปลกูสรา้ง 

 

 

 

ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ คอื ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของทรัพยส์นิโรงเรอืน สิง่ปลกูสรา้ง เชน่ ตกึ อาคาร คอนโดมเินยีม หรอืสิง่

ปลกูสรา้งอย่างอืน่ในเขต เทศบาล ซึง่ใชห้าผลประโยชนเ์ป็นสถานประกอบการพาณิชย ์ตา่ง ๆ ใหเ้ชา่ หรอืใหผู้อ้ ืน่อยูอ่าศัย อยู่

ในขา่ยตอ้งเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิกับ เทศบาล 

 

 

 

ทรัพยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษีโรงเรอืนทีด่นิ 

 

 

 โรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งใหเ้ชา่ บา้น ตกึแถว โรงแรม เกสทเ์ฮา้ท ์คอรด์ หอพัก ฯลฯ 

 ทีท่ าการคา้ขายและทีเ่ก็บสนิคา้ เชน่ รา้นคา้ทัว่ไป โรงภาพยนต ์โกดงัเก็บสนิคา้ 

 ทีป่ระกอบอตุสาหกรรม เชน่ โรงเลือ่ย โรงส ีฯลฯ 

 ทีใ่หญ้าต ิพ่อ แม ่หรอืผูอ้ ืน่อยู่อาศัย 

 

 

ก าหนดยืน่แบบเสยีภาษี 

 

 เจา้ของทรัพยส์นิมหีนา้ทีต่อ้งยืน่แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษีภายในเดอืนกมุภาพันธข์องทกุปี 

 

การค านวณการประเมนิคา่รายปีและอตัราภาษี 

 

 ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิคดิคา่รายปีของทรัพยส์นิในอตัรารอ้ยละ 12.5 ของคา่รายปี เชน่ บา้นใหเ้ชา่ในอตัราคา่เชา่เดอืนละ 

1,000 บาท คดิคา่รายปีได ้12,000 (1,000 &times; 12 เดอืน) คา่ภาษีจะเทา่กบั 1,500 บาท 

 

หลกัฐานทีต่อ้งน าไป 

 

 

 ส าเนาโฉนดทีด่นิ หรอื สญัญาซือ้ขายโรงเรอืน 



 บตัรประจ าตัวประชาชน หรอื ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีมผีูอ้ ืน่มายืน่แบบ ภ.ร.ด. แทน) 

 ทะเบยีนการคา้ ทะเบยีนพาณชิย ์ทะเบยีนภาษีมูลคา่เพิม่ ใบอนุญาตปลกูสรา้งอาคาร ใบเสร็จ 

 

 

รับเงนิปีทีผ่า่นมา ใบอนุญาตสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกจิการคา้ หนังสอืรับรองหา้งหุน้สว่น/บรษัิท หรอืงบดลุ 

 

คา่ภาษี 

 

 

 ผูรั้บประเมนิช าระภาษีปีละครัง้ตามคา่รายปี 

 อตัรารอ้ยละ 12.5 ของคา่รายปี คา่ภาษี = คา่รายปี &times; 12.5% 

 

 

ก าหนดการช าระคา่ภาษี 

 

 เมือ่เจา้ของทรัพยส์นิ ไดรั้บแจง้รายการประเมนิ (ภ.ร.ด.8 ) แลว้ตอ้งไปช าระคา่ภาษีภายใน 30 วนั นับจากวนัถัดจากทีไ่ดรั้บแจง้

การประเมนิ มฉิะนัน้จะตอ้งเสยีภาษีเพิม่ ดงันี ้

 

 

 ถา้ช าระไมเ่กนิ 1 เดอืน นับแตว่ันทีพ่น้ก าหนดใหเ้พิม่รอ้ยละ 2.5 ของคา่ภาษีคา้ง 

 ถา้เกนิ 1 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 2 เดอืน นับแตว่นัทีพ่น้ก าหนดใหเ้พิม่รอ้ยละ 5 ของคา่ภาษีคา้ง 

 ถา้เกนิ 2 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 3 เดอืน นับแตว่นัทีพ่น้ก าหนดใหเ้พิม่รอ้ยละ 7.5 ของคา่ภาษีคา้ง 

 ถา้เกนิ 3 เดอืน แตไ่มเ่กนิ 4 เดอืน นับแตว่นัทีพ่น้ก าหนดใหเ้พิม่รอ้ยละ 10 ของคา่ภาษีคา้ง 

 

 

ถา้ผอ่นช าระคา่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ตอ้งมวีงเงนิคา่ภาษีจะขอผ่อนผันตัง้แต ่9,000 บาท ขึน้ไป ภายในก าหนด 30 วนันับแต่

วนัถัดจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ โดยแบง่ออกเป็น 3 งวด เทา่ ๆกนั(งวดละ 30 วนั) 

 

 ถา้ไมช่ าระภาษีและเงนิเพิม่ภายใน 4 เดอืน นายกเทศมนตรมีอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืใหย้ดึ อายัด หรอืขายทอดตลาด

ทรัพยส์นิผูซ้ ึง่คา้งช าระภาษีเพือ่น าเงนิมาช าระคา่ภาษีเงนิเพิม่คา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้่าย โดยมติอ้งขอใหศ้าลสัง่หรอือกหมายยดึ 

 

1. ขัน้ตอนการเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (กรณีปกต)ิ 

 

 1.1 เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการตดิตอ่ 

 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 

 - ส าเนาทะเบยีนพาณิชย ์

 

 - แผนทีต่ัง้พอสงัเขป 

 

 - หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาตดิตอ่ดว้ยตนเองได)้ 

 

 1.2 ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 

 - ยืน่แบบประเมนิภาษี 



 

 - ตรวจสอบเอกสารเพือ่ประเมนิภาษี 

 

 - ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 

2. ขัน้ตอนการเสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (กรณีแจง้ใหม่) 

 

 2.1 เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการตดิตอ่ 

 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น 

 

 - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 

 - ส าเนาทะเบยีนพาณิชย ์

 

 - แผนทีต่ัง้พอสงัเขป 

 

 - หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาตดิตอ่ดว้ยตนเองได)้ 

 

 - ส าเนาเอกสารสทิธิท์ีด่นิ 

 

 2.2 ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 

 - ยืน่แบบประเมนิภาษี 

 

 - ตรวจสอบเอกสาร 

 

 - ออกใบรับพรอ้มแจง้นัดตรวจสอบ 

 

 - ตรวจสอบโรงเรอืนและทีด่นิ 

 

 - ออกใบแจง้รายการประเมนิ 

 

 - ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 

ผูเ้สยีภาษียืน่แบบ ภายในวนัที ่2 มกราคม &ndash; 28 กมุภาพันธ ์ของทกุปี 

 

บรกิารประชาชน กองคลงั เทศบาลต าบลดงคอน 

 

รับช าระภาษี วนัจันทร ์&ndash; วนัศกุรเ์วลา 08.30 &ndash; 16.30 น. 

 

และบรกิารชว่งพักเทีย่ง เวลา 12.00 &ndash; 13.00 น. 

 

โทร. 056-410839 โทรสาร 056-410829 

 

 

 

 

 



 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท โทรศพัท ์
056-410839 โทรสาร 056-410829 เว็ปไซต ์
www.dongkon.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบเอกสารประกอบในการยืน่ค าขอตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารเงือ่นไข ในใบค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลต าบลดงคอน 

อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวัด
ชยันาท 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พจิารณาตามใบค าขอและรับช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี เทศบาลต าบลดงคอน 
อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวัด

ชยันาท 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำเอกสำรสทิธิท์ ีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักงานทีด่นิจังหวดัชยันาท สาขา
สรรคบรุ ี

4) 

 

ใบเสร็จรบัเงนิปีทีแ่ลว้ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ี

จังหวดัชยันาท 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท โทรศพัท ์056-410839 โทรสาร 056-410829 เว็ปไซต ์
www.dongkon.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)<br />- 99 
หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120<br 

/>- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132<br />- 

www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH<br /><br />ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุ
ตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center)<br />Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / 

Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

เทศบาลต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบรุ ีจังหวดัชยันาท 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)1. พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิพ.ศ. 2475  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไม่ไดก้ าหนด 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การรับช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ทต.ดงคอน 14/09/2558 16:05 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


