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คูมอืสําหรับประชาชน: การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การลดหยอนภาษบีํารุงทองที ่

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัต ิ  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

    1) ขอบัญญัตติําบล เรื่อง การลดหยอนภาษบีํารุงทองที ่

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน การลดหยอนภาษบีํารุงทองที ่ 

11. ชองทางการใหบริการ  

    1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

   1. บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของที่ดนิแปลงเดยีวหรอืหลายแปลงที่อยูในจังหวัดอุดรธานีและใชที่ดินนั้นเปนที่

อยูอาศัยของตน เปนที่เลี้ยงสัตวของตน หรอืประกอบกสกิรรมของตนใหลดหยอนไมตองเสยีภาษบีํารุงทองที่ได 

จํานวนไมเกนิ 5 ไร 

   2. การลดหยอนภาษบีํารุงทองที่ ใหไดรับการลดหยอนสําหรับที่ดินที่อยูในจังหวัดอุดรธานเีพียงจังหวัดเดยีว 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

- 
 

แจงใหเจาของที่ดินที่มี

หนาที่ตองเสยีภาษยีื่นแบบ

แสดงรายการเพื่อเสยีภาษี

(ภ.บ.ท.๕) ณ สวนการคลัง 

อบต.ดงเย็น ทุกรอบ

ระยะเวลา ๔ ป 
 

1 เดอืน องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

(กรณบีุคคลใดที่

เปนเจาของที่ดนิ

ข้ึนใหมหรอื

จํานวนเนื้อที่ดนิ

เดมิเปลี่ยนแปลง 

ใหเจาของที่ดิน 

ยื่นแบบแสดง

รายการที่ดนิ

ภายใน ๓๐ วัน 

นับจากวันที่เปน

เจาของที่ดนิข้ึน

ใหม หรอืจํานวน

เนื้อที่ดนิไดมีการ

เปลี่ยนแปลง (ยื่น

แบบแสดง

รายการ ภายใน

เดอืนมกราคม)) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาพนักงานประเมิน

คํานวณภาษบีํารุงทองที่ 

ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 เดอืน องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

- 

3) 

การพิจารณา 
 

แจงการประเมินภาษบีํารุง

ทองที ่
 

1 เดอืน องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

(ภายในเดอืน

มีนาคม) 

4) - ผูมีหนาที่เสยีภาษบีํารุง 1 เดอืน องคการบรหิาร (ภายในเดอืน
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

 ทองที่นําเงินไปชําระตอ

พนักงานเจาหนาที่ ณ 

องคการบรหิารสวนตําบล

ดงเย็น 
 

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

เมษายน  (เวนแต

ผูมีหนาที่เสยีภาษี

บํารุงทองที่ไดรับ

แจงการประเมิน

หลังเดอืนมีนาคม 

ใหชําระภาษบีํารุง

ทองที่ภายใน

สามสบิวันนับแต

วันที่ไดรับแจง

การประเมิน )) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม   4 เดอืน 
 

14. งานบริการนี ้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

   ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกฉบับ) 

2) 
สําเนาทะเบยีน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกฉบับ) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

เอกสารแสดง

กรรมสทิธิ์ใน

ที่ดนิ 

กรมที่ดิน 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกฉบับ) 

 

16. คาธรรมเนยีม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนยีม 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น หมายเลขโทรศัพท 0-4213-6092 

2) ชองทางการรองเรียน www.dongyen.go.th 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

วันท่ีพิมพ 05/08/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น 

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 


