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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินเทศบาลตําบลบานกอก
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการเทศบาลตําบลบานกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320
โทร 045-845101/ ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
นั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการชําระ
ภาษี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจาของทรัพยสนิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกิน
เวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
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7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 15 วันนับแต
ไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสิน
ยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
1 วัน
งานจัดเก็บรายได (1. ระยะเวลา :
แสดงรายการทรัพยสิน
กองคลัง
1 วันนับแต
(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน
ผูรับบริการมายื่น
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
คําขอ
1)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลบาน
กอก)
30 วัน
งานจัดเก็บรายได (1. ระยะเวลา :
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
กองคลัง
ภายใน 30 วันนับ
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
จากวันที่ยื่นแบบ
ตามแบบแสดงรายการ
แสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจง
ทรัพยสิน
การประเมินภาษีใหเจาของ
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
ทรัพยสินดําเนินการชําระ
พระราชบัญญัติวิธี
ภาษี
2)
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลบาน
กอก)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
1)
โดยหนวยงาน
ของรัฐ
2)

3)

4)

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-

ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

-

1

1

ชุด

-

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พรอมสําเนาเชน
โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูก
สรางหนังสือ
สัญญาซื้อขาย
หรือใหโรงเรือนฯ

-

1

1

ชุด

-

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พรอมสําเนาเชน
ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
คาของฝาย
สิ่งแวดลอม
สัญญาเชาอาคาร

-

1

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ
1
1
ชุด
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
5)
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อํานาจ (กรณี
6)
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลบานกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทร 045-845101
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)
2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ
25/08/2558
สถานะ
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลบานกอก
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
สถ.มท.
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย ที่

