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คู่มือส าหรับประชาชน: การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อ่ืนๆ (เช่น การออกผลการวิเคราะห์ / ให้ความเห็นชอบ)  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องที่ พ.ศ.2508 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 ระยะเวลาที่ก าหนด
ตามกฎหมาย  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  8 เดือน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลบางกระสั้น  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
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1. เทศบาลต าบลบางกระสั้น ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
 
 
2. แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 
 
3. เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินตามมาตรา 16 แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่น ให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปี 
 
 
4. งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลบางกระสั้น ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีบ ารุงท้องที่และส่งให้เจ้า
พนักงานผู้ประเมินด าเนินการประเมินภาษีและแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.9) 
 
5. งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลบางกระสั้น รับช าระภาษี (เจ้าของที่ดินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 
 
6. กรณีที่เจ้าของที่ดินช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินและเกินเดือนเมษายน) ต้อง
ช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของที่ดิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยย่ืนอุทธรณ์แก่เจ้า
พนักงานประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อเสนอตามล าดับ
จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิม่เติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
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ขอหรือ ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว 
 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ว เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 
แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดง
รายการภาษีบ ารุงท้องที่ 
(ภ.บ.ท.5) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน 
 

1 วันท าการ เทศบาลต าบล
บางกระสั้น 
อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า 

((1. ระยะเวลา : 1 
วัน (ภายในเดือน
เมษายนของทุกปี) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง เทศบาล
ต าบลบางกระสั้น 
) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการที่ดินตาม
แบบแสดงรายการบ ารุง
ท้องที่ (ภ.บ.ท.5)  และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ที่ดินด าเนินการช าระภาษี 
 

30 วันท าการ เทศบาลต าบล
บางกระสั้น 
อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า 

((1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีบ ารุง
ท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 
และภายในเดือน
เมษายนของทุกปี  
(ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ 
งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง เทศบาล
ต าบลบางกระสั้น 
) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   31 วันท าการ 
 

14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นส าเนาใบ

- 0 1 ชุด - 



5/6 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทะเบียนการค้า
ส าเนาทะเบียน
พาณิชย์ส าเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีบ ารุงท้องที่
ปีที่ล่วงมา (ถ้ามี) 

เทศบาลต าบลบาง
กระสั้น อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1 0 ฉบับ - 

4) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

เทศบาลต าบลบาง
กระสั้น อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1 0 ฉบับ - 

5) 
เอกสารสิทธิ เช่น 
โฉนดที่ดิน นส.3 
อ่ืนๆ 

กรมที่ดิน 1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลบางกระสั้น  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หมายเหตุ (โทร. 0 3535 5221 - 2     www.bangkasun.go.th) 
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
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เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 23/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลบางกระสั้น อ าเภอ

บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


