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คู่มือส ำหรับประชำชน: ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม เรื่อง กำรลดหย่อนภำษีบ ำรุงท้องที่ 
พ.ศ.2557 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2557 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

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

2) อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบ
มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง การ
ลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2557  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  1 ชั่วโมง  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ 
พ.ศ.2557  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ประกอบกับมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม และนายอ าเภอท่าเรือ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านร่อมเรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมแล้วเจ็ดวัน 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
&quot;ที่ดิน&quot; หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย 
&quot;เจ้าของที่ดิน&quot;หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
&quot;ปี&quot;หมายความว่า มีปฏิทิน 
ข้อ ๕ ให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้นจากราคาปานกลาง
ของที่ดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๖ เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท่ีดินที่เป็นท่ีต้ังพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๒) ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
(๓) ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
(๔) ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
(๕) ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้า โดยมิได้หาผลประโยชน์ 
(๖) ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
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(๗) ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือที่ใช้เป็นสนามบินของรัฐ 
(๘) ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว 
(๙) ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดให้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้
หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น 
(๑๐) ที่ดินที่เป็นท่ีต้ังที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่าง
ประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
(๑๑) ที่ดินที่เป็นท่ีต้ังที่ท าการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 
(๑๒) ที่ดินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ ๗ ภาษีบ ารุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ข้อ ๘ ส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ ๙ การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืน ให้แก่บุคคลใดให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ 
(๒) ให้ส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท าการของผู้รับหรือให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท าการของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งอยู่ ณ ภูมิล าเนา หรืออยู่ในบ้าน
หรือสถานที่ท าการของผู้นั้น 
ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท าการของผู้นั้น 
หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับหรือโฆษณาด้วยวิธีอื่น 
เมื่อได้ปฏิบัติการตามวิธีดังกล่าว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ปฏิบัติการ ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับ
หนังสือนั้นแล้ว 
ข้อ ๑๐ บุคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นท่ีอยู่อาศัย
ของตน เป็นท่ีเลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ให้ลดหย่อนไม่
ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่เป็นจ านวนห้าไร่ 
การลดหย่อนตามเกณฑ์ในข้อนี้ ให้ได้รับการลดหย่อนส าหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดหนึ่งแต่
จังหวัดเดียว 
ข้อ ๑๑ ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ได้เฉพาะที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินและการส ารวจ 
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการ ท่ีดินเป็นรายแปลงตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข้อ ๑๓ ถ้าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาย เป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องสาบสูญ 
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หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ผู้รับมอบอ านาจ ผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการทรัพย์สินแล้ว แต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามข้อ ๑๒ ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมี
หน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการ ที่ดินเป็นรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 
ข้อ ๑๓ ถ้าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาย เป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องสาบสูญ หรือ
เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ผู็รับมอบอ านาจ ผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการทรัพย์สินแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ 
 
ข้อ ๑๔ ถ้าเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้น มีหน้าที่ปฏิบัติการตามข้อ ๑๒ 
 
ข้อ ๑๕ ถ้าบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติการตามข้อ 
๑๒ 
 
ข้อ ๑๖ เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนตกไปยังบุคคลอ่ืน ให้ผู้รับโอนมีหน้าที่ร่วมกับเจ้าของ
ที่ดินเดิมเสียภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระไม่เกินห้าปี รวมทั้งปีสุดท้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินด้วย ส่วนภาษีบ ารุง
ท้องที่ค้างช าระเกินห้าปี คงอยู่ในความรับผิดของเจ้าของ ที่ดินเดิม 
 
ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาดโดยค าสั่งศาลหรือค าสั่งของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย หรือค าสั่งขายทอดตลาด ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
ข้อ ๑๗ ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ให้เจ้าพนักงานประเมินค านวณภาษีบ ารุงท้องที่และแจ้งการประเมินภายในเดือน
มีนาคม โดยปิดประกาศแจ้งการประเมินไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินภายหลังเดือนมีนาคม ให้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่น าเงินไปช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร่อม ที่ที่ดินของผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ก าหนดโดย
ประกาศล่วงหน้าไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ข้อ ๒๐ การช าระภาษีบ ารุงท้องที่นั้น ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน
การน้ีได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว เว้นแต่การช าระภาษีตามวรรคสอง 
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การช าระภาษีบ ารุงท้องที่จะช าระโดยการส่งธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามข้อ ๑๙ ก็ได้ โดยส่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หรือช าระโดยผ่านธนาคาร 
และให้ถือว่าวันส่งทางไปรษณีย์ วันช าระผ่านธนาคารเป็นวันช าระภาษี 
 
ข้อ ๒๑ ถ้าภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับที่ดินของเจ้าของเดียวกันในต าบลเดียวกัน มีจ านวนไม่ถึง หนึ่งบาท เป็นอันไม่ต้องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับที่ดินแปลงนั้น 
 
ข้อ ๒๒ ภาษีบ ารุงท้องที่จ านวนใดที่เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้ว ถ้ามิได้ช าระภายในเวลาที่
ก าหนดให้ถือเป็นภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระ 
 
เงินเพิ่ม 
 
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าของที่ดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 
 
(๑) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
(๒) ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อย
ละสิบของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการท่ีดินให้ถูกต้อง
ต่อเจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 
 
(๓) ชี้เขตแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีกหน่ึงเท่าของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม 
 
(๔) ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ต่อปีของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไม่ให้น าเงินเพิ่มตาม (๑) (๒) หรือ(๓) มาค านวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (๔) 
ด้วย 
 
ข้อ ๒๔ เงินเพิ่มให้ถือว่าเป็นภาษีบ ารุงท้องที่ 
เจ้าพนักงานประเมิน 
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ข้อ ๒๕ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าพนังกานประเมินมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 
(๑) เข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ เพื่อสอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชีหรือเอกสาร หรือ
ยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร เพื่อทราบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ได้ปฏิบัติการถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษี
บ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่ 
 
(๒) มีหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมา
ตรวจสอบ 
 
ข้อ ๒๖เมื่อปรากฏว่าเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามข้อ ๑๒ ให้เจ้า
พนักงานประเมินมีอ านาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทราบว่าเจ้าของที่ดิน
ยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
 
ข้อ ๒๗เจ้าของที่ดินผู้ใด ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว เห็นว่า การประเมินนั้น ไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามล าดับจนถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
 
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รอค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล 
 
ข้อ ๒๘ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
ข้อ ๒๙ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีหน้าที่รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาต 
 

20 นาที องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเอกสารยื่นขออนุญาต
พิจารณา 
 

40 นาที องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
ร่อม อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   1 ชั่วโมง 
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 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนังสือมอบ
อ ำนำจกรณีให้
บุคคลอ่ืนมำยื่น
ค ำร้องแทน 

- 1 0 ฉบับ - 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) บัญชีอัตรำภำษีบ ำรุงท้องที่ 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ตามบัญชีอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ แนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง การ
ลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2557)   
 

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) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมำยเหตุ 
- 

วันที่พิมพ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

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

อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


