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คูมือสําหรับประชาชน  :  การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  รับแจง  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ  : 

 1)  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 

6.  ระดับผลกระทบ  : บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ  : ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา   

- 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 22:56 การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร  

11.  ชองทางการใหบริการ  

 1)   สถานที่ใหบริการ   

กองคลังเทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ  

- 
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12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสรางอยางอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

1.  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 

2.  แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

3.  เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 

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

5.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นรบัชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6.  เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสิน

ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

7.  กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสนิ) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 15 

วันนับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่

เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

8.  กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดใน

ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9.  พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ

แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

10.  ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

11. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนกังาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน

นับแตผูรบับริการมา

ยื่นคําขอ 

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลปาติ้ว) 

2) การพิจารณา พนักงานเจาหนาที่พิจารณา 30 วัน กรมสงเสริมการ (1. ระยะเวลา : ภายใน 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

 ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจงการประเมินภาษีให

เจาของทรัพยสินดําเนินการ

ชําระภาษ ี

 

ปกครองทองถิ่น 30 วันนับจากวันที่ยื่น

แบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

(ตามพระราชบญัญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ) 

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลปาติ้ว) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  31 วัน 

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกใหโดยหนวยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

โรงเรือนและที่ดินพรอมสําเนา

เชนโฉนดที่ดินใบอนุญาตปลกู

สรางหนังสือสัญญาซื้อขายหรือ

ใหโรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) หลักฐานการประกอบกิจการ

พรอมสําเนาเชนใบทะเบียน

การคาทะเบียนพาณิชย

ทะเบียนภาษีมลูคาเพิม่หรือ

ใบอนุญาตประกอบกจิการคา

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ของฝายสิ่งแวดลอม  สัญญาเชา

อาคาร 

5) หนังสือรบัรองนิติบุคคลและงบ

แสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจใหดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

 - 

16.  คาธรรมเนียม 

 - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1)   เทศบาลตําบลปาติ้วหมายเลขโทรศัพท  0-4579-5360 

หมายเหต ุ - 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

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

2)  แบบคํารองขอใหพจิารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 

19.  หมายเหต ุ

 - 

วันที่พิมพ 17/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ

จัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปา

ติ้วจังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
 


