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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจัดเก็บและรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การจัดเก็บและรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  30 นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ กองคลัง เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 0-4418-7105/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิ ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ที่ดินที่ต้องเสียภาษี 
 
2.ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5 ) ณ กองคลัง เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย 



2/5 
 

 
3. ก าหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน 
 
4. ผู้ใดแจ้งข้อความเป็นเท็ ตอบค าถาม หรือน าเอกสารอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามเลี่ยงการเสียภาษี
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 ปี หรือปรบัไม่เกิน 2,000.-บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
5. ผู้ใดจงใจไม่มายื่นได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกตองมีสิทธิ์   อุทธรณ์ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ โดยยื่นแบบแก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ภ.บ.ท.12 ภายใน 30 วันนับ แต่ที่ได้แจ้งประเมิน 
 
6. ให้เจ้าของที่ดินน าเงินภาษีบ ารุงท้องที่ตามจ านวนท้ายประกาศไปช าระเป็นรายปี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 
7. ถ้าไม่ช าระภายในเวลาก าหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน ของจ านวนที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่   ตามมาตรา 
45(4) 
 
8. ผู้ใดมีหน้าที่ต้องเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสียให้ขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษี 
 
9. ผู้เสียภาษีไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี หรือเสียภาษีหรือเสียเกินกว่าควรต้องเสีย ให้ขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี  โดยยื่นค า
ร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีฯ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร 
 

1 วัน กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

(1.ระยะเวลา
ภายในเดือน 
มกราคม - 
เมษายน ของทุกปี 
2.ผู้รับผิดชอบ คือ 
เทศบาลต าบลทะ
เมนชัย) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการการย่ืน
แบบแสดงรายการโรงเรือน
และที่ดิน และแจ้งการ
ประเมินราคาภาษีตามการ
ประเมินราคากลางที่ดิน 
 

30 วัน กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

(1.ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
(ภ.บ.ท.5) (ตาม 
พรบ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางการ
ปกครอง 
พ.ศ.2539)) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 วัน 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 

หลักฐำนแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พร้อมส ำเนำ เช่น 
โฉนดที่ดิ 

- 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ใบอนุญำตปลูก
สร้ำง หนังสือ
สัญญำซื้อขำย
โรงเรือน 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
หนังสือมอบ
อ ำนำจ กรณี มี
กำรมอบอ ำนำจ 

- 1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค ำนวณจำกรำคำปำนกลำงที่ดินที่คณะกรรมกำรตีรำคำปำนกลำงที่ดินที่ก ำหนดขึ้นเพื่อใช้ในกำร

จัดเก็บภำษ ี
 ค่ำธรรมเนียม 2 บาท 
หมำยเหตุ (เทศบาลด าเนินการประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีรายปี ตามแบบ ภ.บ.ท.10)   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลทะเมนชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4418-7105 

หมายเหตุ (เลขที่ 194 ม.2 ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 
www.thamenchai.go.th) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) มีบริการให้ ณ ที่เสียภาษี งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 
 

วันที่พิมพ์ 17/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย วรยศ เทวสิทธิ์ 
อนุมัติโดย ยุทธนา ตีระมาศวณิช 
เผยแพร่โดย วรยศ เทวสิทธิ์ 

 
 

 
 


