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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษโีรงเรอืนและที่ดิน 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: เทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มอืประชาชน การรับช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ สุภวัฒน์ นิติกร 

24/07/2015 14:28  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย (กองคลัง) ถนนนิตโย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร 47110 โทร 0-4216-4680 

/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหีน้าที่ในการรับช าระ

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินที่ใชต้่อเนื่องกับโรงเรือนหรอื

สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
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1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขัน้ตอนและ 

วิธีการช าระภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สนิทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) 

3. เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

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

5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สนิช าระภาษีทันที หรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

6. เจ้าของทรัพย์สนิด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจา้ของทรัพย์สนิช าระ

ภาษีเกินเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สนิ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 15 

วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ่นชีข้าดและแจ้งเจา้ของทรัพย์สนิทราบภายใน 30 วัน นับจาก

วันที่เจา้ของทรัพย์สนิยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รบัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ผูร้ับค าขอจะด าเนินการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจา้หนา้ที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า

ขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝา่ยนั้นเรยีบร้อยแลว้ 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจา้หน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

11.จะด าเนนิการแจง้ผลการพิจารณาให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสาร 
 

1 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

1 วัน (ภายใน

เดือนมนีาคมของ

ทุกป)ี 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

เทศบาลต าบล

บ้านต้าย 

2) 
การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่

พิจารณาตรวจสอบ

30 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วัน 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

รายการทรัพย์สินตามแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) และแจง้การ

ประเมินภาษีให้เจา้ของ

ทรัพย์สินด าเนินการช าระ

ภาษี 
 

นับจากวันที่ยื่น

แบบแสดง

รายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) (ตาม

พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

เทศบาลเทศบาล

ต าบลบ้านต้าย 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 วัน 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์

โรงเรือนและ

ที่ดนิพร้อม

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ส าเนา เช่น 

โฉนดที่ดนิ 

ใบอนุญาตปลูก

สร้าง หนังสือ

สัญญาซือ้ขาย 

หรอืให้โรงเรือนฯ 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พร้อมส าเนา 

เชน่ ใบทะเบียน

การค้า ทะเบียน

พาณชิย์ 

ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หรอืใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

ค้าของฝา่ย

สิ่งแวดล้อม

 สัญญา

เชา่อาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล และ

งบแสดงฐานะ

การเงนิ (กรณี

นิตบิุคคล) 

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย ถนนนิตโย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

47110 โทร 0-4216-4680   หรอื www.facebook.com/tesbalbanntai 

หมำยเหตุ (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลบ้านต้าย) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค ารอ้งขอให้พิจารณาการประเมิน

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 17/08/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย เทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอ

สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 
 


