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คู่มือส ำหรับประชำชน: ข้อบัญญัตอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เร่ือง กำรลดหย่อนภำษีบ ำรุงท้องท่ี พ.ศ.2550 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การลดหยอ่นภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2550 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ.2508 
2) พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบนั 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบล เร่ือง การลดหยอ่นภาษี
บ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2550  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  1 ชัว่โมง  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบล เร่ือง การลดหยอ่นภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2550
 ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ีในเขต
องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แหง่พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การ
บริหารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกบัมาตรา ๒๒ แหง่พระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ และนายอ าเภอทา่เรือ จงึตราข้อบญัญัตไิว้ ดงัตอ่ไปนี  ้
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ข้อ ๑ ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลนีเ้รียกวา่ &ldquo;ข้อบญัญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบล 
ทา่เจ้าสนกุ เร่ือง การลดหยอ่นภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๕๐&rdquo; 
ข้อ ๒ ข้อบญัญัติองค์การบริหารสว่นต าบลนี ้ให้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านกังานองค์การ
บริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุแล้วเจ็ดวนั 
ข้อ ๓ บรรดาข้อบญัญัต ิกฎ ข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีตราไว้เป็นข้อบญัญตัอิงค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ซึง่ขดัหรือแย้งกบัข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลนี ้ให้ใช้ข้อบญัญตันีิแ้ทน 
ข้อ ๔ ในข้อบญัญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลนี ้
&ldquo;ท่ีดนิ&rdquo; หมายความวา่ พืน้ท่ีดนิ และให้หมายความรวมถึงพืน้ท่ีท่ีเป็นภเูขาหรือท่ีมีน า้ด้วย 
&ldquo;เจ้าของท่ีดนิ&rdquo; หมายความวา่ บคุคลหรือคณะบคุคลไมว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลซึง่มี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ หรือครอบครองอยูใ่นท่ีดนิท่ีไมเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
&ldquo;ปี&rdquo; หมายความวา่ มีปฏิทิน 
ข้อ ๕ ให้ผู้ซึง่เป็นเจ้าของท่ีดินในวนัท่ี ๑ มกราคมของปีใด มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปีนัน้จากราคาปานกลาง
ของท่ีดนิ ตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงท้องท่ีท้ายข้อบญัญตัินี ้
ข้อ ๖ เจ้าของท่ีดินไมต้่องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับท่ีดิน ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) ท่ีดนิท่ีเป็นท่ีตัง้พระราชวงัอนัเป็นสว่นสาธารณสมบตัิของแผน่ดิน 
(๒) ท่ีดนิท่ีเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิหรือท่ีดนิของรัฐท่ีใช้ในกิจการของรัฐ หรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
(๓) ท่ีดนิของราชการสว่นท้องถ่ินท่ีใช้ในกิจการของราชการสว่นท้องถ่ิน หรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
(๔) ท่ีดนิท่ีใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศกึษา หรือการกศุลสาธารณะ 
(๕) ท่ีดนิท่ีใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึง่ ท่ีดนิท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวดั ไมว่า่จะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใด
ศาสนาหนึง่หรือไม ่หรือท่ีศาลเจ้า โดยมิได้หาผลประโยชน์ 
(๖) ท่ีดนิท่ีใช้เป็นสสุานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
(๗) ท่ีดนิท่ีใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการทา่เรือของรัฐ หรือท่ีใช้เป็นสนามบนิของรัฐ 
(๘) ท่ีดนิท่ีใช้ตอ่เน่ืองกบัโรงเรือนท่ีต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดนิอยูแ่ล้ว 
(๙) ท่ีดนิของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจ้าของท่ีดนิยินยอมให้ทางราชการจดัให้เพ่ือสาธารณประโยชน์โดยเจ้าของท่ีดนิมิได้ใช้
หรือหาผลประโยชน์ในท่ีดนิเฉพาะสว่นนัน้ 
(๑๐) ท่ีดนิท่ีเป็นท่ีตัง้ท่ีท าการขององค์การสหประชาชาต ิทบวงการช านญัพิเศษของสหประชาชาตหิรือองค์การระหวา่ง
ประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมีข้อผกูพนัให้ยกเว้นตามอนสุญัญาหรือความตกลง 
(๑๑) ท่ีดนิท่ีเป็นท่ีตัง้ท่ีท าการของสถานทตู หรือสถานกงสลุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลกัถ้อยทีถ้อยปฏิบตัิตอ่กนั 
(๑๒) ท่ีดนิตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ ๗ ภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลท่าเจ้าสนกุ นอกจากองค์การบริหารสว่นจงัหวดั ให้
เป็นรายได้ขององค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 
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ข้อ ๘ สว่นลดและคา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ ๙ การสง่ค าสัง่เป็นหนงัสือ หนงัสือแจ้งการประเมิน หรือหนงัสืออ่ืน ให้แก่บคุคลใดให้ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้
(๑) ให้สง่ในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ 
(๒) ให้สง่ ณ ภมูิล าเนาหรือสถานท่ีท าการของผู้ รับหรือให้สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ถ้าไมพ่บผู้ รับ ณ ภมูิล าเนาหรือสถานท่ีท าการของผู้ รับ ให้สง่แก่ผู้ซึง่บรรลนุิตภิาวะแล้วซึง่อยู ่ณ ภมูิล าเนา หรืออยูใ่นบ้าน
หรือสถานท่ีท าการของผู้นัน้  ถ้าไมส่ามารถจะสง่ตามวิธีดงักลา่วได้ ให้ปิดหนงัสือนัน้ไว้ในท่ีแลเห็นได้ง่าย ณ ภมูิล าเนา
หรือสถานท่ีท าการของผู้นัน้ หรือลงประกาศแจ้งความในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยสองฉบบัหรือโฆษณาด้วยวิธีอ่ืน 
เม่ือได้ปฏิบตักิารตามวิธีดงักลา่ว และเวลาได้ลว่งพ้นไปไมน้่อยกวา่เจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีปฏิบตัิการ ให้ถือวา่บคุคลนัน้ได้รับ
หนงัสือนัน้แล้ว 
ข้อ ๑๐ บคุลธรรมดาซึง่เป็นเจ้าของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนัและใช้ท่ีดนินัน้เป็นท่ีอยู่อาศยั
ของตน เป็นท่ีเลีย้งสตัว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ ให้ลดหย่อนไม่
ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีเป็นจ านวนห้าไร่  การลดหยอ่นตามเกณฑ์ในข้อนี ้ให้ได้รับการลดหย่อนส าหรับท่ีดนิท่ีอยูใ่น
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจงัหวดัหนึง่แตจ่งัหวดัเดียว 
ข้อ ๑๑ ท่ีดินท่ีใช้เป็นสสุานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจได้รับยกเว้นไมต้่องเสียภาษีบ ารุง
ท้องท่ีได้เฉพาะท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิและการส ารวจ 
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของท่ีดนิซึง่มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีย่ืนแบบแสดงรายการ ท่ีดนิเป็นรายแปลงตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข้อ ๑๓ ถ้าบคุคลธรรมดาซึง่เป็นเจ้าของท่ีดนิตาย เป็นผู้ไมอ่ยูต่ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยเร่ืองสาบสญู 
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จดัการมรดกหรือทายาท ผู้ รับมอบอ านาจ ผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน ผู้อนบุาล ผู้พิทกัษ์ หรือผู้จดัการทรัพย์สินแล้ว แตก่รณี มีหน้าท่ีปฏิบตัิการตามข้อ ๑๒ 
ข้อ ๑๔ ถ้าเจ้าของท่ีดนิเป็นนิตบิคุคล ให้ผู้จดัการหรือผู้แทนอ่ืนของนิติบคุคลนัน้ มีหน้าท่ีปฏิบตัิการตามข้อ ๑๒ 
ข้อ ๑๕ ถ้าบคุคลหลายคนเป็นเจ้าของท่ีดนิร่วมกนั ให้บคุคลเหลา่นัน้มีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกนัในการปฏิบตักิารตามข้อ 
๑๒ 
ข้อ ๑๖ เม่ือกรรมสิทธ์ิหรือการครอบครองของเจ้าของท่ีดนิได้โอนตกไปยงับคุคลอ่ืน ให้ผู้ รับโอนมีหน้าท่ีร่วมกบัเจ้าของ
ท่ีดนิเดมิเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระไมเ่กินห้าปี รวมทัง้ปีสดุท้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงเจ้าของท่ีดนิด้วย สว่นภาษีบ ารุง
ท้องท่ีค้างช าระเกินห้าปี คงอยูใ่นความรับผิดของเจ้าของ ท่ีดนิเดมิ  ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บงัคบัแก่ผู้ รับโอนซึง่ได้
กรรมสิทธ์ิมาในการขายทอดตลาดโดยค าสัง่ศาลหรือค าสัง่ของเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย หรือค าสัง่ขาย
ทอดตลาด ตามพระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 



4/7 
 

 
การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ข้อ ๑๗ ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีให้เจ้าพนกังานประเมินค านวณภาษีบ ารุงท้องท่ีและแจ้งการประเมินภายในเดือน
มีนาคม โดยปิดประกาศแจ้งการประเมินไว้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอ ท่ีท าการก านนั และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 
ในกรณีท่ีผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้รับแจ้งการประเมินภายหลงัเดือนมีนาคม ให้ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีภายใน
สามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีภายในเดือนเมษายนของทกุปี 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีน าเงินไปช าระตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ณ ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลทา่
เจ้าสนกุ ท่ีท่ีดนิของผู้ เสียภาษีบ ารุงท้องท่ีตัง้อยู ่หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุก าหนดโดย
ประกาศลว่งหน้าไว้ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนุก 
ไมน้่อยกวา่สามสิบวนั 
ข้อ ๒๐ การช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีนัน้ ให้ถือวา่เป็นการสมบรูณ์เม่ือได้รับใบเสร็จรับเงินท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ มีหน้าท่ีใน
การนีไ้ด้ลงลายมือช่ือรับเงินแล้ว เว้นแตก่ารช าระภาษีตามวรรคสองการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีจะช าระโดยการสง่ธนาณตั ิ
ตัว๋แลกเงินของธนาคาร หรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัสถานท่ีตามข้อ ๑๙ ก็ได้ โดยสง่จา่ย
ให้แก่องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ หรือช าระโดยผา่นธนาคาร และให้ถือว่าวนัสง่ทางไปรษณีย์ วนัช าระผา่น
ธนาคารเป็นวนัช าระภาษี 
ข้อ ๒๑ ถ้าภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับท่ีดินของเจ้าของเดียวกนัในต าบลเดียวกนั มีจ านวนไมถ่ึง หนึง่บาท เป็นอนัไมต้่องเสีย
ภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับท่ีดินแปลงนัน้ 
ข้อ ๒๒ ภาษีบ ารุงท้องท่ีจ านวนใดท่ีเจ้าพนกังานประเมินได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้ว ถ้ามิได้ช าระภายในเวลาท่ี
ก าหนดให้ถือเป็นภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระ 
เงินเพิ่ม 
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าของท่ีดนิเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี ในกรณีและอตัราดงัตอ่ไปนี  ้
(๑) ไมย่ื่นแบบแสดงรายการท่ีดนิภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องท่ี เว้นแตก่รณีท่ีเจ้าของท่ีดนิได้ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิก่อนท่ีเจ้าพนกังานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้น
นัน้ ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
(๒) ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถ่กูต้อง ท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเตมิ เว้นแตก่รณีท่ีเจ้าของท่ีดนิได้ 
มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการท่ีดนิให้ถกูต้องตอ่เจ้าพนกังานประเมินแจ้งการประเมิน 
(๓) ชีเ้ขตแจ้งจ านวนเนือ้ท่ีดินไมถ่กูต้องตอ่เจ้าพนกังานส ารวจ โดยท าให้จ านวนเงินท่ีจะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทา่ของภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีประเมินเพิ่มเตมิ 
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(๔) ไมช่ าระภาษีบ ารุงท้องท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละย่ีสิบส่ีตอ่ปีของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุง
ท้องท่ี เศษของเดือนให้นบัเป็นหนึ่งเดือน ทัง้นี ้ไมใ่ห้น าเงินเพิ่มตาม (๑) (๒) หรือ(๓) มาค านวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (๔) 
ด้วยเจ้าพนกังานประเมิน 
ข้อ ๒๔ ในการปฏิบตัิหน้าท่ี ให้เจ้าพนงักานประเมินมีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้
(๑) เข้าไปในท่ีดนิหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีของผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีในระหวา่งพระ
อาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ เพ่ือสอบถามบคุคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ตรวจค้นบญัชีหรือเอกสาร หรือ
ยดึ อายดับญัชี หรือเอกสาร เพ่ือทราบวา่ผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้ปฏิบตักิารถกูต้องตามพระราชบญัญตัภิาษี
บ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่ 
(๒) มีหนงัสือเรียกผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีหรือบคุคลซึง่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าหรือสง่บญัชีหรือเอกสารมา
ตรวจสอบ 
ข้อ ๒๕ เม่ือปรากฏวา่เจ้าของท่ีดนิซึง่เป็นผู้ มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีมิได้ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิตามข้อ ๑๒ ให้เจ้า
พนกังานประเมินมีอ านาจแจ้งการประเมินย้อนหลงัได้ไมเ่กินสิบปีนบัแตว่นัท่ีเจ้าพนกังานประเมินได้ทราบวา่เจ้าของท่ีดนิ
ยงัมิได้ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดนิ 
ข้อ ๒๖ เจ้าของท่ีดนิผู้ ใด ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้ว เห็นวา่ การประเมินนัน้ ไมถ่กูต้อง มีสิทธิอทุธรณ์ตอ่
ผู้วา่ราชการจงัหวดัได้ โดยย่ืนอทุธรณ์แก่เจ้าพนกังานประเมินตามแบบ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดภายในสามสิบวนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งการประเมิน เม่ือเจ้าพนกังานประเมินได้รับอทุธรณ์แล้ว ให้เสนออทุธรณ์นัน้ตามล าดบัจนถึงผู้ วา่
ราชการจงัหวดั  การอทุธรณ์ไมเ่ป็นการทเุลาการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัจิากผู้ว่าราชการจงัหวดัให้รอ
ค าวินิจฉัยอทุธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล 
ข้อ ๒๗ ขัน้ตอนการปฏิบตัเิก่ียวกบัการอทุธรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเตมิ
ถึง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบญัญตัินี ้มีความผิดตามพระราชบญัญตัภิาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และมีโทษปรับไมเ่กินหนึง่พนับาท 
ข้อ ๒๙ ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุมีหน้าท่ีรักษาการตามข้อบญัญตันีิ ้และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ข้อบงัคบั หรือค าสัง่ เพื่อปฏิบตักิารตามข้อบญัญตัินี  ้
 
12. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
ย่ืนขออนญุาต 
 

20 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

สนกุ อ าเภอทา่เรือ 
จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเอกสารย่ืนขออนญุาต
พิจารณา 
 

40 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอทา่เรือ 
จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   60 นาที 
13. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
14. 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 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 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 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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15. ค่ำธรรมเนียม 
1) บัญชีอัตรำภำษีบ ำรุงท้องที่ 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ (ตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงท้องที ่แนบทา้ยข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนต าบล เร่ือง การลดหย่อน
ภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ.2550)   

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 

หมายเหตุ (0-3576-0436 ต่อ 12) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 17/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้า

สนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


