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คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนงาน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

องคการบริหารสวนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี
โทรศัพท / โทรสาร 0-7371-9826
คูมือสําหรับประชาชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ

:
:

การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
องคการบริหารสวนตําบลปะโด
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กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
ประเภทของงานบริการ
: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ
: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ / ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน]
การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25/05/2558 16:24
11. ชองทางการใหบริการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปะโด หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 94140
โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (-)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ
และที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ
ขั้นตอนและวิธีการชําระภาษี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี
(ภ.ร.ด.8)
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน
กรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่น
ไดภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสิน
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจ
แกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม
หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอ
จะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
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ที่
1)

2)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การตรวจสอบเอกสาร เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) และแจงการ
ประเมินภาษีใหเจาของ
ทรัพยสินดําเนินการชําระ
ภาษี

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

30 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
องคการบริหาร ระยะเวลา : 1 วัน
สวนตําบลปะโด นับแตผูรับบริการ
มายื่นคําขอ

องคการบริหาร ระยะเวลา :
สวนตําบลปะโด ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดง
รายการทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ)

ระยะเวลาดําเนินการ รวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
ภาครั
ฐ
ผู
อ

อก
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
1
บัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงาน
ของรัฐ
2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
1
3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
1
โรงเรือนและที่ดินพรอมสําเนา
เชนโฉนดที่ดินใบอนุญาต
ปลูกสรางหนังสือสัญญาซื้อ
ขายหรือใหโรงเรือนฯ
4) หลักฐานการประกอบกิจการ
1
พรอมสําเนาเชนใบทะเบียน
การคาทะเบียนพาณิชย
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการคา
ของฝายสิ่งแวดลอม
สัญญาเชาอาคาร
5) หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบ
1
แสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอมสําเนา
6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
1
อํานาจใหดําเนินการแทน)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐผูออก
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร

1

ชุด

-

1
1

ชุด
ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ หมายเหตุ
เอกสาร
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16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปะโด หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี 94140
โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)
2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

17/08/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
องคการบริหารสวนตําบลปะโด
-

