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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติ ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ บัญญัติ ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2543  

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

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บริกำร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-340736/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมำยเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีที่จัดเก็บที่ดินที่ใช้ประโยชน์ เพื่อปลูกบ้านที่อยู่อาศัย ท าการเกษตรและที่ดินว่างเปล่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ
เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ
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และเงื่อนไข ดังนี้ 
 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี 
 
2. แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
 
3. เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือ
ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี หรือภายใน 30 วัน กรณีที่ได้กรรมสิทธิ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประดยชน์ที่ดินใหม่ 
 
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการที่ดินและแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี 
 
6.เจ้าของที่ดินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 เมาายน กรณีที่เจ้าของที่ดินช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่กฏหมายก าหนด 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสารภายใน
เดือน มกราคม 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(1. ระยะเวลา 1 
วัน นับแต่
ผู้รับบริการมาย่ืน
แบบแสดงรายการ
ที่ดินภายในเดือน
มกราคม 
2.หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ร่อม) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจาสอบรายการที่ดิน
ตามแบบแสงดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และการ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของที่ดินด าเนินการ
ช าระภาษีภายใน 30 
เมษายน ของทุกปี 
 

30 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(1.ระยะเวลา
ภายใน 30 วัน นับ
จากวันท่ียื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดิน 
(ภ.บ.ท.5) 
2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม) 

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 - 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
หลักฐำนแสดง
กรรมสิทธิ์ โฉนด
ที่ดิน 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล ห้ำง
หุ้นส่วนบริษัท 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
ใบเสร็จรับเงินค่ำ
ภำษีครั้งสุดท้ำย 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

หนังสือมอบ
อ ำนำจ (กรร๊มอบ
อ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติ ภำษีบ ำรุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2543 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

หมายเหตุ (หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-340736) 
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) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบยื่นรายการภาษี (ภ.บ.ท.5) 

- 
 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 05/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


