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คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดินกองคลัง 03/08/2015 10:31

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5 หมู่ท่ี  4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40240 โทร.043-900 ต่อ 14/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น.

หมายเหตุ (-)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจาก

ทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใช้ต่อเน่ืองกั
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บโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนน้ันโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังน้ี

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและ

วิธีการชำระภาษี

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)

3. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์

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

5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชำระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)

6. เจ้าของทรัพย์สินดำเนินการชำระภาษีภายใน 30

วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีเกินเวลาท่ีกำหนด

จะต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด

7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 15

วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถ่ินช้ีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30

วันนับจากวันท่ีเจ้าของทรัพย์สินย่ืนอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)

8.

กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ

ิ่มเติมได้ในขณะน้ันผู้รับคำขอและผู้ย่ืนคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายกา

รเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม

หากผู้ย่ืนคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผู้รับคำขอ

จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9.

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ย่ืน

คำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว
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10.

ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำ

ขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน

11.จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินยื

่นแบบแสดงรายการทรั

พย์สิน (ภ.ร.ด.2)

เพื่อให้พนักงานเจ้

าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร

1 วัน กรมส่งเสริมก

ารปกครองท้อง

ถ่ิน

(1. ระยะเวลา : 1

วันนับแต่ผู

้รับบริการมา

ย่ืนคำขอ

2.

หน่วยงานผู้ร

ับผิดชอบคือ

กองคลังเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)

2) การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าท่ี

พิจารณาตรวจสอบรายกา

รทรัพย์สินตามแบบแ

สดงรายการทรัพย์สิน

(ภ.ร.ด.2)

และแจ้งการประเมินภา

ษีให้เจ้าของทรัพย์

30 วัน กรมส่งเสริมก

ารปกครองท้อง

ถ่ิน

(1. ระยะเวลา :

ภายใน 30

วันนับจากวั

นท่ีย่ืนแบบ

แสดงรายการทรั

พย์สิน (ภ.ร.ด.2)

(ตามพระราชบั
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สินดำเนินการชำระภาษี ญญัติวิธีป

ฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ)

2.

หน่วยงานผู้ร

ับผิดชอบคือ

กองคลังเทศบา

ลตำบลบ้านผ

ืออำเภอหนองเ

รือจังหวัดขอ

นแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 31 วัน

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

บัตรประจำต

ัวประชาชนหร

ือบัตรอ่ืน

ท่ีออกให้โด

ยหน่วยงานขอ

งรัฐ

- 1 1 ชุด -

2)
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสำเนา

- 1 1 ชุด -



5/6

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

3)

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์โ

รงเรือนและที

่ดินพร้อมส

ำเนาเช่นโฉน

ดท่ีดินใบอ

นุญาตปลูกส

ร้างหนังสือ

สัญญาซ้ือข

ายหรือให้โรงเ

รือนฯ

- 1 1 ชุด -

4)

หลักฐานการป

ระกอบกิจการ

พร้อมสำเนาเ

ช่นใบทะเบีย

นการค้าทะเบ

ียนพาณิชย์

ทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่

มหรือใบอนุ

ญาตประกอบกิ

จการค้าของฝ

่ายสิ่งแวดล้อม

สัญญาเช่าอา

คาร

- 1 1 ชุด -

5) หนังสือรับร

องนิติบุคค

ลและงบแสดงฐา

นะการเงิน

- 1 1 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

(กรณีนิติบุคคล)

พร้อมสำเนา

6)

หนังสือมอบอ

ำนาจ

(กรณีมอบอำ

นาจให้ดำเน

ินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม

16. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5 หมู่ท่ี  4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  40240  โทร. 043-295900 ต่อ 13

หมายเหตุ(สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ)

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2.

แบบคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9)

-
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19. หมายเหตุ

-


