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คู�มือสําหรบัประชาชน 
 

งานที่ให�บริการ การจัดเกบ็ภาษบีํารุงท�องที ่

หน�วยงานที่รบัผดิชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลงั องค�การบรหิารส�วนตําบลแม�วงก� 
 

 

ขอบเขตการให�บริการ 
 

สถานท่ี /ช�องทางการให�บริการ  ระยะเวลาเป�ดให�บริการ 
กองคลงั 
เลขที่ 115 หมู�ที่ 2 ตําบลแม�วงก(  อําเภอแม�วงก( 
จังหวัดนครสวรรค( 60150 
โทรศัพท(: 0 5623 8076 ต�อ 13 
โทรสาร : 0 5623 8092 

 วันจันทร( ถึง วันศุกร( 
(ยกเว�นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ� วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคําขอ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

 ประกาศ คกก. ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การค�าข�าว พ.ศ. 2489 ฉ. 143 พ.ศ. 2548 เรื่อง  
ให�ผู�ประกอบการค�าข�าวขออนุญาตประกอบการค�าข�าว การกําหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�า
ข�าว และการสั่งถอนหนังสืออนุญาตให�ประกอบการค�าข�าว 
 ภาษีบํารุงท�องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ�าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตรา
ภาษีบํารุงท�องที่ ที่ดินที่ต�องเสียภาษีบํารุงท�องที่ ได�แก� ที่ดินที่เปEนของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม�ว�าจะเปEนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู�ในที่ดินที่ไม�เปEนกรรมสิทธ์ิของเอกชน  
ที่ดินที่ต�องเสียภาษีบํารุงท�องที่ ได�แก� พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เปEนภูเขาหรือที่มีนํ้าด�วย โดยไม�เปEนที่ดินที่เจ�าของ
ที่ดินได�รับการยกเว�นภาษีหรืออยู�ในเกณฑ(ลดหย�อน 
ที่ดินที่เจ�าของที่ดินไม�ต�องเสียภาษีบํารุงท�องที่ ได�แก� 
  1. ที่ดินที่เปEนที่ต้ังพระราชวังอันเปEนสาธารณสมบัติของแผ�นดิน 
  2. ที่ดินที่เปEนสาธารณสมบัติของแผ�นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช�ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได�
หาผลประโยชน( 
  3. ที่ดินของราชการส�วนท�องถ่ินที่ใช�ในกิจการของราชการส�วนท�องถ่ินหรือสาธารณะโดยมิได� 
หาผลประโยชน( 
  4. ที่ดินที่ใช�เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
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  5. ที่ดินที่ใช�เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ที่ดินที่เปEนกรรมสิทธ์ิของวัดไม�ว�าจะใช�ประกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง หรือที่ศาลเจ�าโดยมิได�หาผลประโยชน( 
  6. ที่ดินที่ใช�เปEนสุสาน หรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได�รับประโยชน(ตอบแทน 
  7. ที่ดินที่ใช�ในการรถไฟ การประปา การไฟฟNา หรือการท�าเรือของรัฐ หรือใช�เปEนสนามบินของรัฐ 
  8. ที่ดินที่ใช�ต�อเน่ืองกับโรงเรือน ที่ต�องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล�ว 
  9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส�วนที่เจ�าของที่ดินยินยอมให�ทางราชการใช�เพ่ือสาธารณะประโยชน( 
  10. ที่ดินที่ต้ังขององค(การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค(การ
ระหว�างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีข�อผูกพันให�ยกเว�นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
  11. ที่ดินที่เปEนที่ต้ังของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทั้งน้ีให�เปEนไปตามหลักถ�อยทีถ�อยปฏิบัติต�อกัน 
  12. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี 
  ให� เจ�าของที่ ดินซึ่ งมีหน�าที่ เ สียภาษีบํารุงท�องที่  ที่ ย่ืนแบบแสดงรายการที่ ดิน (ภบท.5)  
ณ สํานักงานขององค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท�องที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู�ภายในเดือนมกราคมของปPแรกที่มีการ 
ตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได�ย่ืนไว�น้ันใช�ได�ทุกปPในรอบระยะเวลา 4 ปPน้ัน 
อัตราภาษีและการคํานวณภาษี 
  อัตราภาษี 
  1. อัตราภาษีบํารุงท�องที่ เปEนไปตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท�องที่  ที่กําหนดไว�ในบัญชีท�าย
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องที่ พ.ศ. 2508 แบ�งเปEน 34 อัตรา 
   
ข้ันตอนและระยะการให�บรกิาร 
 

ข้ันตอน  หน�วยงานผู�รับผิดชอบ 
1. การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู�ที่เปEน
เจ�าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปPที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดิน 
  1) ผู�มีหน�าที่เสียภาษีหรือเจ�าของที่ดินย่ืน
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร�อมด�วยหลักฐาน
ที่ต�องใช�ต�อเจ�าหน�าที่พนักงานประเมินภายในเดือน
มกราคมของปPที่มีการประเมินราคาปานกลางของ
ที่ดิน    

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�  กองคลัง  

 2) เจ�าพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบ
และคํานวณค�าภาษีแล�วแจ�งการประเมิน (ภบท.9หรือ 
ภบท.10) ให�ผู�มีหน�าที่เสียภาษีหรอืเจ�าของที่ดินทราบ
ว�าจะต�องเสียภาษีเปEนจํานวนเงินเท�าใดภายในเดือน
มีนาคม 
 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�  กองคลัง 
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ระยะเวลา 
ใช�ระยะเวลาท้ังสิ้น 5 นาที 
 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต�องใช� 
1. บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  1  ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน  1  ฉบับ 
3. หนังสอืรบัรองห�างหุ�นส�วนบริษัท จํานวน  1  ฉบับ 
4. หลักฐานที่แสดงถึงการเปEนเจ�าของที่ดิน เช�น ใบ สปก.4-01 จํานวน  1  ฉบับ 
5. ใบเสร็จรับเงินค�าภาษีครั้งสุดท�าย (ถ�ามี) จํานวน  1  ฉบับ 
 กรณีที่เปEนการเสียภาษีในปPที่ไม�ใช�ปPที่ย่ืนแบบ ภบท. 5 ให�นํา ภบท.5  
ท�อนที่มอบให�เจ�าของที่ดิน หรือใบเสร็จรับเงินค�าภาษีครั้งสดุท�ายมาด�วย 

 

 

ค�าธรรมเนียม 
ฟรีค�าธรรมเนียม 
 
 

 3) ผู�มีหน�าที่เสียภาษีหรือเจ�าของที่ดินจะต�อง
เสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปP เว�นแต�กรณี
ได�รับใบแจ�งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต�องชําระ
ภาษีภายใน 30 วัน นับแต�วันที่ได�รับแจ�งการประเมิน 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�  กองคลัง 

2. การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเปEนเจ�าของ
ที่ดินรายใหม�หรือจํานวนเน้ือที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  1) เจ�าของที่ ดินที่ได�มีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนเน้ือที่ดินหรือเปEนผู�ได�รับโอนที่ดินข้ึนใหม� ต�อง
มาย่ืนแบบแสดงรายการที่ ดินหรือ ย่ืนคําร�องขอ
เปลี่ยนแปลงจํานวนเน้ือที่ดินต�อเจ�าพนักงานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วัน นับแต�วันได�รับโอนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช�แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล�วแต�
กรณี 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�  กองคลัง 

 2) เมื่อเจ�าหน�าที่ได�รับแบบแล�ว จะออกใบรับ
ไว�ให�เปEนหลักฐาน 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�  กองคลัง 

 3) เจ�าหนักงานประเมินจะแจ�งให�เจ�าของ
ที่ดินทราบว�าจะต�องเสียภาษีในปPต�อไปจํานวนเท�าใด 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�  กองคลัง 
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การรบัเรื่องราวร�องเรียน 
ถ�าการให�บริการไม�เปEนไปตามข�อตกลงที่ระบุไว�ข�างต�นสามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ที่ สํานักงานปลัด  
องค(การบรหิารส�วนตําบลแม�วงก( โทรศัพท( : 0 5623 8076 หรือ เว็บไซต( www.maewong.go.th 
 

ตัวอย�างแบบฟอร�ม 
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


