
1/6

คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีโรงเรือนและทีดนิ
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีดนิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและทีดินพ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 08/08/2015 13:39การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีดนิ
11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานทีให้บริการเทศบาลตําบลอโุมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ (-)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและทีดนิพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถินมีหน้าทีในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและทีดนิจากทรัพย์สินทีเป็นโรงเรือนหรือสิงปลกูสร้างอยา่งอืนๆและทีดนิทีใช้ตอ่เนืองกบัโรงเรือนหรือสิงปลกู
สร้างอยา่งอืนนั นโดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขดงันี
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1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธ์ขั นตอนและ
วิธีการชําระภาษี

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพือยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์
4. องค์กรปกครองสว่นท้องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5. องค์กรปกครองสว่นท้องถินรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทนัทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมินกรณีทีเจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีเกิน

เวลาทีกําหนดจะต้องชําระเงินเพิมตามอตัราทีกฎหมายกําหนด
7. กรณีทีผู้ รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถินได้ภายใน 15 วนันบั

แตไ่ด้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถินชี ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน30 วนันบัจากวนัทีเจ้าของ
ทรัพย์สินยืนอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9)

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิมเตมิได้ในขณะนั น
ผู้ รับคําขอและผู้ ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลา
ให้ผู้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเตมิหากผู้ ยืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิมเตมิได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้ รับคํา
ขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยืนเอกสารเพิมเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนั นเรียบร้อยแล้ว

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน

11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินยืนแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพือให้พนกังาน
เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสาร

1 วนั กองคลงั
เทศบาลตําบล
อโุมงค์

(1. ระยะเวลา : 1
วนันบัแต่
ผู้ รับบริการมายืน
คําขอ
2. หนว่ยงาน
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.ตําบล
อโุมงค์เลขที 234
หมูที่ 5 ต.อโุมงค์
อ.เมืองจ.ลําพนู)

2)

การพิจารณา พนกังานเจ้าหน้าทีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี

30 วนั กองคลงั
เทศบาลตําบล
อโุมงค์

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วนันบั
จากวนัทียืนแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบญัญตัิวิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองฯ)
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
อโุมงค์เลขที 234
หมูที่ 5 ต.อโุมงค์
อ.เมืองจ.ลําพนู)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วนั

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
บตัรประจําตวั
ประชาชน

กรมการปกครอง 1 1 ชดุ -

2)
สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง 1 1 ชดุ -

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

หลกัฐานแสดงกรรมสิทธิ
โรงเรือนและทีดนิพร้อม
สําเนาเชน่โฉนดทีดนิ
ใบอนญุาตปลกูสร้าง
หนงัสือสญัญาซื อขาย
หรือให้โรงเรือนฯ

- 1 1 ชดุ -

2)

หลกัฐานการประกอบ
กิจการพร้อมสําเนาเชน่
ใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิมหรือ
ใบอนญุาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่าย
สิงแวดล้อม สญัญา
เชา่อาคาร

- 1 1 ชดุ -
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

3)

หนงัสือรับรองนิตบิคุคล
และงบแสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติบคุคล)
พร้อมสําเนา

- 1 1 ชดุ -

4)
หนงัสือมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้ดําเนินการ
แทน)

- 1 0 ฉบบั -

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.umongcity.go.th)
2. ทางโทรศพัท์ (053-983222 ต่อ 107)
3. ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150)
4. ร้องเรียนดว้ยตนเองณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็นณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) 1. แบบแจ้งรายการเพือเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและทีดนิ (ภ.ร.ด. 9)
-
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19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


