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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลศรีวิชยัอ าเภอลีจ้งัหวดัล าพนู 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลศรีวิชยัอ าเภอลีจ้งัหวดัล าพนู 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อ่ืนๆ (เชน่การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงท้องทีพ่.ศ.2508 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ีพ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรับแบบแจ้งรายการเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
20/07/2558 09:02  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลศรีวิชยั /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
00:00 - 00:00 น. 
หมายเหตุ (399 หมู่ที ่11 ต.ศรีวิชยัอ.ลีจ้.ล าพนู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบกองคลงังานจดัเก็บรายได้โทรศพัท์ 053-008231 โทรสาร 053-008122) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ให้เจ้าของท่ีดนิในวนัท่ี 1 มกราคมของปีใดมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีนัน้และย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิตอ่เจ้า
พนกังานประเมินณส านกังานเขตท่ีท่ีดนิตัง้อยู่ 
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กรณีท่ีดินรายใหมห่รือปีท่ีมีการตีราคาปานกลางให้เจ้าของท่ีดนิย่ืนแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการตี
ราคาปานกลางท่ีดินหรือทกุรอบระยะเวลา 4 ปีหรือภายใน 30 วนักรณีท่ีได้กรรมสิทธ์ิใหมห่รือเปล่ียนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิใหม ่
 
หมายเหต ุ
 
1) ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อกระบวนงานจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุ
ไว้ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
2) กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการหรือเอกสารหลกัฐานท่ีย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการ
แก้ไขและ/หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอ
ดงักลา่วให้ผู้ ย่ืนค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลกัฐาน 
 
3) เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
ท่ีดนิท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้แก่ท่ีดนิท่ีเป็นของบคุคลหรือคณะบคุคลไมว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลซึง่มี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิหรือสิทธิครอบครองอยูใ่นท่ีดนิท่ีไมเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้แก่พืน้
ท่ีดนิและพืน้ท่ีท่ีเป็นภเูขาหรือท่ีมีน า้ด้วยโดยไมเ่ป็นท่ีดนิท่ีเจ้าของท่ีดนิได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยูใ่นเกณฑ์ลดหยอ่นผู้ มี
หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีคือผู้ ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดนิในวนัท่ี 1 มกราคมของปีใดมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปีนัน้ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีมีการย่ืนแบบแสดง
รายการ (ภ.บ.ท.5) ซึง่ต้อง
ย่ืนใหมท่กุ 4 ปี / ครัง้ 

5 นาที เทศบาลต าบลศรี
วิชยัอ าเภอลี ้
จงัหวดัล าพนู 

((1. ระยะเวลา : 5 
นาที (ภายในเดือน
มกราคม-เดือน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

(ภายในเดือนมกราคม) 1.ผู้
เป็นเจ้าของท่ีดนิย่ืนแบบ
แสดงรายการท่ีดนิ (ภ.บ.ท. 
5) 2.เจ้าหน้าท่ีรับแบบ
ย่ืนภ.บ.ท.5 และตรวจสอบ
เอกสารกบัข้อมลูในผ.ท.4 
และผ.ท.5. 3.ค านวณคา่
ภาษีบ ารุงท้องท่ีจากหน่วย
ราคาปานกลางท่ีดินและ
ประเมินคา่ภาษีบ ารุงท้องท่ี  
4.แจ้งการประเมิน 
(ภ.บ.ท.5) 5.ผู้ มีหน้าท่ีเสีย
ภาษีบ ารุงท้องท่ีช าระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงินคา่
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
(ภ.บ.ท.11) 
 

เมษายนของทกุปี) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบลศรี
วิชยั)) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ส าหรับการช าระภาษีใน
รอบ 3 ปีถดัไป 1.ผู้ เป็น
เจ้าของท่ีดินแจ้งช่ือ–สกลุให้
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบ
เอกสารกบัข้อมลูทะเบียน
ทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 2.ผู้ มี
หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี
ช าระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 
 

5 นาที เทศบาลต าบลศรี
วิชยัอ าเภอลี ้
จงัหวดัล าพนู 

((1. ระยะเวลา : 5 
นาที (ภายในเดือน
มกราคม-เดือน
เมษายนของทกุปี) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบลศรี
วิชยั) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 0 - 
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14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด 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 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ใบเสร็จรับเงิน
ภำษีบ ำรุงท่ีปีท่ี
ผำ่นมำ 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม้ยืนต้นไร่ละ 

ค่ำธรรมเนียม30 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

2) ประกอบกสิกรรมด้วยตนเองประเภทไม้ล้มลุกไร่ละ 
ค่ำธรรมเนียม5 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

3) ท่ีอยู่อำศัยไร่ละ 
ค่ำธรรมเนียม5 บาท 
หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลต าบลศรีวิชยั 399 ม.11 ต.ศรีวิชยัอ.ลีจ้.ล าพนูโทรศพัท์ 053-008231 โทรสาร 

053-008231 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบแสดงรายการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 28/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลศรีวิชยัอ าเภอลี ้

จงัหวดัล าพนูสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


