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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับชาํระภาษีโรงเร ือนและท ีด่นิ

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช ื่อกระบวนงาน: การรบัชาํระภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

3. ประเภทของงานบร ิการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ: รบัแจง้

5. กฎหมายท ีใ่หอ้าํนาจการอนุญาต หร ือท ีเ่ก ีย่วข ้อง:

1) พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิพ.ศ. 2475

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป

7. พ ืน้ท ีใ่หบ้ร ิการ: พืน้ท่ีตาํบลหนองอิเฒา่

8. กฎหมายข ้อบงัคับ/ข ้อตกลงท ีก่าํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท ีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั

9. ข ้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0

จาํนวนคาํขอท ีม่ากท ีสุ่ด 0

จาํนวนคาํขอท ีน่ ้อยท ีส่ ุด 0

10. ช ื่ออ ้างองิของคู่ม ือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การรบัชาํระภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน 25/05/2558 16:24

11. ช ่องทางการใหบ้ร ิการ

1) สถานทีใ่ห้บร ิการ ทีท่าํการองคก์ารบรกิารสว่นตาํบลหนองอเิฒา่ / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บร ิการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเ่วลา

08:30 - 16:30 น.

หมายเหตุ (-)

12. หลักเกณฑ ์ วธิ ีการ เงือ่นไข(ถา้มี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต

พระราชบญัญติัภาษีโรงเรอืนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรบัชาํระภาษี

โรงเรอืนและท่ีดินจากทรพัยส์ินท่ีเป็นโรงเรอืนหรอืสิ่งปลกูสรา้งอยา่งอื่นๆและท่ีดินท่ีใชต้อ่เนื่องกบัโรงเรอืนหรอืสิ่งปลกู

สรา้งอยา่งอื่นนัน้โดยมีหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขดงันี ้

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธข์ัน้ตอนและ

วิธีการชาํระภาษี
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2. แจง้ใหเ้จา้ของทรพัยส์ินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2)

3. เจา้ของทรพัยส์ินย่ืนแบบแสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรพัยส์ินและแจง้การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)

5. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินรบัชาํระภาษี (เจา้ของทรพัยส์ินชาํระภาษีทนัทีหรอืชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา)

6. เจา้ของทรพัยส์ินดาํเนินการชาํระภาษีภายใน 30 วนันบัแตไ่ดร้บัแจง้การประเมินกรณีท่ีเจา้ของทรพัยส์ินชาํระภาษีเกิน

เวลาที่กาํหนดจะตอ้งชาํระเงินเพิ่มตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด

7. กรณีท่ีผูร้บัประเมิน (เจา้ของทรพัยส์ิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 15 วนันบั

แตไ่ดร้บัแจง้การประเมินโดยผูบ้รหิารทอ้งถ่ินชีข้าดและแจง้เจา้ของทรพัยส์ินทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเจา้ของ

ทรพัยส์ินย่ืนอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9)

8. กรณีคาํขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้

ผูร้บัคาํขอและผูย่ื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้

ย่ืนคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย่ื้นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดผูร้บัคาํขอจะ

ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไมพิ่จารณาคาํขอและยงันบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูย้ื่นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ

หรอืย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริม่นบัหลงัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน

11.จะดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย่ื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ีร่ ับผิดชอบ

ท ี่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจา้ของทรพัยส์ินย่ืนแบบ

แสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.

ร.ด.2) เพื่อใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร

1 วนั กองคลงั

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา : 1

วนันบัแต่

ผูร้บับรกิารมาย่ืน

คาํขอ

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่



3/6

ที่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

2)

การพิจารณา พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการทรพัยส์ิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจง้การประเมินภาษีให้

เจา้ของทรพัยส์ินดาํเนินการ

ชาํระภาษี

30 วนั กองคลงั

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา :

ภายใน 30 วนันบั

จากวนัท่ีย่ืนแบบ

แสดงรายการ

ทรพัยส์ิน (ภ.ร.

ด.2) (ตาม

พระราชบญัญติัวิธี

ปฏิบติัราชการทาง

ปกครองฯ)

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วัน

13. งานบร ิการนีผ้ ่านการดาํเนินการลดข ัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนท ีอ่อกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรอื

บตัรอื่นท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรฐั

- 1 1 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2)
ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา

- 1 1 ชดุ -

3)

หลกัฐานแสดง

กรรมสิทธ์ิ

โรงเรอืนและท่ีดิน

พรอ้มสาํเนาเชน่

โฉนดท่ีดิน

ใบอนญุาตปลกู

สรา้งหนงัสือ

สญัญาซือ้ขาย

หรอืใหโ้รงเรอืนฯ

- 1 1 ชดุ -

4)

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอ้มสาํเนาเชน่

ใบทะเบียน

การคา้ทะเบียน

พาณิชยท์ะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ่ม

หรอืใบอนญุาต

ประกอบกิจ

การคา้ของฝ่าย

สิ่งแวดลอ้ม

สญัญา

เชา่อาคาร

- 1 1 ชดุ -

5)

หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บคุคล) พรอ้ม

- 1 1 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สาํเนา

6)

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน)

- 1 0 ฉบบั -

15.2) เอกสารอ ืน่ ๆ สาํหร ับยืน่เพ ิม่เตมิ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

15. ค่าธรรมเนียม

-

16. ช ่องทางการร ้องเร ียน

1) ช ่องทางการร ้องเร ียน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่ หมายเลขโทรศพัท์ 0-4380-1135

หมายเหตุ-

17. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่ม ือการกรอก

1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาํรอ้งขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรอืนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9)

-

18. หมายเหตุ

-

วันท ีพ่มิพ ์ 20/07/2558

สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดย กพร (OPDC)

จดัทาํโดย องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนนองอิเฒา่

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

อนุมัตโิดย -

เผยแพร ่โดย 20/07/2558
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