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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตร อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ. 2508 (ตามมาตรา 7) 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ 0  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลเมือง
เกษตร 22/07/2558 09:53  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  เลขที ่ 85  หมุ่ที ่ 5  ต าบลเมืองเกษตร  

อ าเภอขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา 30290 โทรศพัท์/โทรสาร 044-756344/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
 องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเกษตรมีอ านาจจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีตามพระราชบญัญตั ิภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 
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(ตามมาตรา 7) ให้ผู้ซึง่เป็นเจ้าของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปีนัน้จากราคา
ปานกลางของท่ีดิน ตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงท้องท่ีท้ายพระราชบญัญตันีิแ้ละบญัขีอตัราภาษีบ ารุงท้องท่ี ตามมาตรา 7 
(1) ท่ีดนิท่ีใช้ประกอบการกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลกุให้เสียก่ึงอตัรา แตถ้่าเจ้าของท่ีดนิประกอบการกสิกรรม
ประเภทไม้ล้มลกุนัน้ด้วยตนเอง ให้เสียอยา่งสงูไมเ่กินไร่ละ 5 บาท ตามมาตรา 16 ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปาน
กลางของท่ีดนิทกุรอบระยะเวลาส่ีปี 
 
 
 วิธีการ 
  ผู้ประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ (ภ.บ.ท.5) และช าระภาษีตอ่เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลเมือง
เกษตร 
 
 
 
 เง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 
 1) การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ กรณีผู้ ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดนิในวนัท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน 
 
 1) ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ (ภบท.5) พร้อมด้วยหลกัฐานท่ีต้องใช้ ตอ่เจ้าพนกังาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 
 
 2) เจ้าพนกังานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณคา่ภาษีแล้วแจ้งการประเมิน (ภบท.9 หรือ ภบท.10) ให้ผู้ มี
หน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดนิทราบวา่จะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเงินเทา่ใดภายในเดือนมีนาคม 
 
 3) ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทกุปี เว้นแตก่รณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลงัเดือนมีนาคม ต้องช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
 
 2) การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ กรณีเป็นเจ้าของท่ีดนิรายใหมห่รือจ านวนเนือ้ท่ีดนิเดมิเปล่ียนแปลงไป 
 
 1) เจ้าของท่ีดนิท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงจ านวนเนือ้ท่ีดนิหรือเป็นผู้ได้รับโอนท่ีดนิขึน้ใหมต้่องมาย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ
หรือย่ืนค าร้องขอเปล่ียนแปลงจ านวนเนือ้ท่ีดนิตอ่เจ้าพนกังานประเมินภายในก าหนด 30 วนั นบัแตว่นัได้รับโอนหรือมี
การเปล่ียนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแตก่รณี 
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 2) เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไว้ให้เป็นหลกัฐาน 
 
 3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเทา่ใด 
 
 3) การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิกรณีเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิอันเป็นเหตใุห้การลดหยอ่นเปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุ
อยา่งอ่ืนท าให้อตัราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 1) เจ้าของท่ีดนิย่ืนค าร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลกัฐานท่ีต้องใช้ตอ่เจ้าพนกังานประเมิน ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิ 
 
 2) เจ้าพนกังานประเมินจะออกใบรับให้ 
 
 3) เจ้าพนกังานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบวา่จะต้องเสียภาษีในปีตอ่ไปจ านวนเทา่ใด 
 
 4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินให้ผู้ รับประเมินน าใบเสร็จรับเงิน
ของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทกุปี 
 
เงินเพิ่ม 
 
 เจ้าของท่ีดนิผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีต้องสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัราดงัตอ่ไปนี ้
 
 1) ไมย่ื่นแบบแสดงรายการท่ีดนิภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเพิ่มร้อยละ 10 ของคา่ภาษีบ ารุงท้องท่ี เว้นแตก่รณีท่ี
เจ้าของท่ีดินได้ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิก่อนท่ีเจ้าพนกังานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนัน้ ให้เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 5 ของคา่ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 
 2) ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถ่กูต้องท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อย
ละ 10 ของคา่ภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเตมิ เว้นแตก่รณีเจ้าของท่ีดนิได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการท่ีดนิให้ถกูต้อง
ก่อนท่ีเจ้าพนกังานประเมินแจ้งการประเมิน 
 
 3) ชีเ้ขตแจ้งจ านวนเนือ้ท่ีดนิไมถ่กูต้องตอ่เจ้าพนกังานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีลด
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น้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา่ ของภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเตมิ 
 
 4) ไมช่ าระภาษีบ ารุงท้องท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ตอ่ปีของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องท่ี เศษของเดือนให้นบัเป็นหนึง่เดือน และไมน่ าเงินเพิ่มตามข้อ 1 &ndash; ข้อ 3 มารวมค านวณด้วย 
 
 
 
บทก าหนดโทษ 
 
 1) ผู้ใดแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอนัเป็นเท็จ หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดง
เพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 6 ปี หรือปรับไมเ่กิน 2,000 
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
 2) ผู้ใดจงใจไมม่าหรือยอมชีเ้ขต หรือไมย่อมแจ้งจ านวนเนือ้ท่ีดนิ ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
 3) ผู้ใดขดัขวางเจ้าพนกังานซึง่ปฏิบตักิารส ารวจเนือ้ท่ีดนิ หรือปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ หรือ
ขดัขวางเจ้าพนกังานประเมินในการปฏิบตัิการตามหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 1 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 1,000 
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
 4) ผู้ใดฝ่าฝืนค าสัง่ของเจ้าพนกังานซึง่สัง่ให้มาให้ถ้อยค าหรือสง่บญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบหรือสัง่ให้ปฏิบตักิารเทา่ท่ี
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ หรือไมม่าให้ถ้อยค า หรือไมส่ง่เอกสารอนัควรแก่เร่ืองมา
แสดงตามหนงัสือเรียก ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 1 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 1,000 บาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูปัระกอบการย่ืนแบบ  
แบบแสดงรายการท่ีดนิ 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลเมือง

(1. ระยะเวลา : 5 
นาที (ระบุ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

(ภ..บ.ท.5) และหลกัฐาน
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 
 

เกษตร อ าเภอ
ขามสะแกแสง 
จงัหวดั
นครราชสีมา 

ระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ 
อบต.เมืองเกษตร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีออก
ใบเสร็จรับเงิน 
 

5 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลเมือง
เกษตร อ าเภอ
ขามสะแกแสง 
จงัหวดั
นครราชสีมา 

(1. ระยะเวลา : 5 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ 
อบต.เมืองเกษตร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   10 นาที 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ (ผู้ ย่ืนค ำขอต้อง
เซ้นรับรองส ำเนำ) 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ (ผู้ ย่ืนค ำขอเซ้น
รับรองส ำเนำ) 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ชดุ - 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หลกัฐำนท่ีแสดง
ถึงกำรเป็น
เจ้ำของท่ีดิน เชน่ 
โฉนดท่ีดนิ  
น.ส.3 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ - 

2) 

ใบเสร็จรับเงินคำ่
ภำษีครัง้สดุท้ำย 

องค์กำรบริหำร
สว่นต ำบลเมือง
เกษตร อ ำเภอขำม
สะแกแสง จงัหวดั
นครรำชสีมำ 

1 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจกรณีให้
ผู้ อ่ืนมำท ำกำร
แทน 

- 1 1 ชดุ - 

4) 
หลกัฐำนใบ
เปล่ียนช่ือ (ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  85  หมูท่ี่  5  ต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอ

ขามสะแกแสง  จงัหวดันครราชสีมา  30290  โทรศพัท์  044-756344 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบแสดงรายการท่ีดนิ (ภ.บ.ท.5) 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลเมือง

เกษตร อ าเภอขามสะแกแสง 
จงัหวดันครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


