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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลสามควายเผือกอาเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลสามควายเผือกอาเภอเมืองนครปฐมจังหวัด
นครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลสามควายเผือกที่อยู่ 115 หมู่ที่ 4 ตาบลสามควายเผือก
อาเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม 73000/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดนิ ที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธกี ารและเงื่อนไขดังนี้
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชาระ
ภาษีเกินเวลาที่กาหนดจะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15
วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชีข้ าดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจาก
วันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอื เริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1 วัน
นับแต่ผู้รับบริการมา
ยื่นคาขอ
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) /
องค์การบริหารส่วน
ตาบล.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
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ที่

2)

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พนักงานเจ้าหน้าที่
30 วัน
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) และแจ้งการ
ประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดาเนินการชาระ
ภาษี

หมายเหตุ

กรมส่งเสริมการ (1. ระยะเวลา :
ปกครองท้องถิ่น ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดง
รายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุช่อื ) /
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

1)
2)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
ทะเบียนบ้านพร้อม
สาเนา

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
-

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

-

1

1

ชุด

หมายเหตุ
-

-
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ที่
3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์โรงเรือน
และที่ดนิ พร้อม
สาเนาเช่นโฉนด
ที่ดนิ ใบอนุญาต
ปลูกสร้างหนังสือ
สัญญาซือ้ ขายหรือ
ให้โรงเรือนฯ
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้อมสาเนาเช่นใบ
ทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มหรือ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้า
ของฝ่าย
สิง่ แวดล้อมสัญญา
เช่าอาคาร
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบแสดง
ฐานะการเงิน
(กรณีนติ ิบุคคล)
พร้อมสาเนา
หนังสือมอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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16.

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลสามควายเผือกเลขที่ 115 หมู่ 4 ตาบลสามควายเผือก
อาเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ 034-305971-4
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้องขอให้พิจารณาการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน
(Reviewer)
องค์การบริหารส่วนตาบลสามควายเผือก
อาเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมสถ.
มท.
-

