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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน: การรับ ชําระภาษีโ รงเรือ นและทีดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท้องถิน
3. ประเภทของงานบริก าร:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ข องงานบริก าร:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ทีเกียวข้อ ง:
1) พระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและทีดิน พ.ศ. 2475
6. ระดับ ผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บ ริก าร: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อ บังคับ /ข้อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อ กําหนด ฯลฯ 31 วัน
9. ข้อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่อ เดือ น 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่ม ือ ประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีดิน 25/05/2558 16:24
11. ช่อ งทางการให้บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ
องค์การบริหารส่วนตาํ บลควนโดน อาํ เภอควนโดน จังหวัดสตูล
เมืองพัทยา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (-)
12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษี โรงเรือนและทีดินพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีหน้าทีในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและทีดินจากทรัพย์สนิ ทีเป็ นโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอืนๆและทีดินทีใช้ตอ่ เนืองกับโรงเรือนหรือสิงปลูก
สร้างอย่างอืนนันโดยมีหลักเกณฑ์วธิ ีการและเงือนไขดังนี
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและ
ั
วิธีการชําระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สนิ ทราบเพือยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สนิ ยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ และแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถินรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สนิ ชําระภาษี ทนั ทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สนิ ดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รบั แจ้งการประเมินกรณีทีเจ้าของทรัพย์สนิ ชําระภาษีเกิน
เวลาทีกําหนดจะต้องชําระเงินเพิมตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
7. กรณีทีผูร้ บั ประเมิน (เจ้าของทรัพย์สนิ ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผูบ้ ริหารท้องถินได้ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รบั แจ้งการประเมินโดยผูบ้ ริหารท้องถินชีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สนิ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันทีเจ้าของ
ทรัพย์สนิ ยืนอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิมเติมได้ในขณะนัน
ผูร้ บั คําขอและผูย้ ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้
ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผูย้ ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิมเติมได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผูร้ บั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริมนับหลังจากเจ้าหน้าทีผูร้ บั คําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับ ผิด ชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

เจ้าของทรัพย์สนิ ยืนแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(ภ.ร.ด.2) เพือให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสาร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
อบต. ควนโดน
(กองคลัง)

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วันนับแต่
ผูร้ บั บริการมายืน
คําขอ
2. หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ

3/6

ที

ประเภทขันตอน

การพิจารณา

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

พนักงานเจ้าหน้าทีพิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษี ให้
เจ้าของทรัพย์สนิ ดําเนินการ
ชําระภาษี

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ

อบต. ควนโดน
(กองคลัง)

2)

หมายเหตุ

ชือ) / องค์การ
บริหารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันทียืนแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สนิ
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัตวิ ิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองฯ)
2. หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริหารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 31 วัน
14. งานบริก ารนีผ่านการดําเนิน การลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที

1)

2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ
โรงเรือนและทีดิน
พร้อมสําเนาเช่น
โฉนดทีดิน
ใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือ
สัญญาซือขาย
หรือให้โรงเรือนฯ
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียน
การค้าทะเบียน
พาณิชย์ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้าของฝ่ าย
สิงแวดล้อม
สัญญา
เช่าอาคาร

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สําเนา
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับ ยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สาํ หรับยืนเพิมเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มขี อ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่อ งทางการร้อ งเรีย น
1) องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน หมายเลขโทรศัพท์ 074735079 หรือ www.khuandon.go.th
หมายเหตุ2) ช่อ งทางการร้อ งเรีย นศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพือเสียภาษี โรงเรือนและทีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พจิ ารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและทีดิน (ภ.ร.ด. 9)
-
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19. หมายเหตุ
-

