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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรับชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลบางเสร่อาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตาบลบางเสร่อาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและทีด่ ิ นพ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 15:46
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการงานผลประโยชน์ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง
เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 038 436 139 ต่อ 119
โทรสาร 038 436 139 ต่อ 111/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรื อนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับชาระภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ จากทรัพย์สินที่เป็ นโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้ างอย่างอื่นๆและที่ดนิ ที่ใช้ ตอ่ เนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูก
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สร้ างอย่างอื่นนันโดยมี
้
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. เทศบาลตาบลบางเสร่ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั้
ธีการชาระภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้ าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. เทศบาลตาบลบางเสร่ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้ งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.เทศบาลตาบลบางเสร่รับชาระภาษี (เจ้ าของทรัพย์สินชาระภาษีทนั ทีหรื อชาระภาษี ภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้ าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมินกรณีที่เจ้ าของทรัพย์สินชาระภาษีเกิน
เวลาที่กาหนดจะต้ องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้ องถิ่นได้ ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้ รับแจ้ งการประเมินโดยผู้บริหารท้ องถิ่นชี ้ขาดและแจ้ งเจ้ าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้ าของ
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคาขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
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11.จะดาเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
บางเสร่อาเภอ
สัตหีบจังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของทรัพย์สินยื่นแบบ
5 นาที
แสดงรายการเพื่อเสียภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.2)
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปี
กรณีรายเก่ามีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. เจ้ าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.2)
พร้ อมเอกสารประกอบ

การตรวจสอบเอกสาร

2. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
5 นาที
เอกสารและประเมินภาษี
3. ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ ชาระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน
(ภ.ร.ด.12)
รวมระยะเวลาการให้ บริการ
กรณีพร้ อมชาระภาษีใน
วันที่ยื่นแบบ (สาหรับผู้ชาระ
รายเก่า) 10 นาที / ราย

เทศบาลตาบล
บางเสร่อาเภอ
สัตหีบจังหวัด
ชลบุรี

-

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีรายใหม่มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 10 นาที

เทศบาลตาบล

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

-

4/10

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1. เจ้ าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.2)
พร้ อมเอกสารประกอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

2. เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
10 นาที
เอกสารและประเมินภาษี
3. ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ ชาระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน
(ภ.ร.ด.12)
รวมระยะเวลาการให้ บริการ
กรณีพร้ อมชาระภาษีใน
วันที่ยื่นแบบ (สาหรับผู้ชาระ
รายใหม่) 20 นาที / ราย

เทศบาลตาบล
บางเสร่อาเภอ
สัตหีบจังหวัด
ชลบุรี

-

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้ งการประเมินภาษีให้
เจ้ าของทรัพย์สินดาเนินการ
ชาระภาษี (ภายใน 30 วัน
ตามพระราชบัญญัตวิ ิธี
ปฏิบตั ริ าชการวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองพ.ศ.
2539)

เทศบาลตาบล
บางเสร่อาเภอ
สัตหีบจังหวัด
ชลบุรี

-

การพิจารณา

ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี โรงเเรื อน

เทศบาลตาบล

-

4)

5)

6)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
บางเสร่อาเภอ
สัตหีบจังหวัด
ชลบุรี

0 วัน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

และที่ดนิ จะขอผ่อนชาระ
ภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอ
ผ่อนชาระภาษีนนจะต้
ั ้ องมี
จานวนตังแต่
้ 9,000 บาท
ขึ ้นไปโดยผู้มีหน้ าที่เสียภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ ต้ องยื่น
แบบภายในเดือน
กุมภาพันธ์และแจ้ งความ
จานงค์ขอผ่อนภายใน
กาหนด 30 วันนับแต่วนั ที่
ได้ รับแจ้ งประเมินกาหนด
แบ่งชาระเป็ น 3 งวดงวดละ
เท่าๆกัน
การพิจารณา

7)

เจ้ าของทรัพย์สินมีหน้ าที่
30 วัน
ชาระภาษีภายใน 30 วันนับ
แต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน
โดยสามารถชาระค่าภาษีได้
หลายช่องทางดังนี ้
1.ชาระด้ วยตนเองณกอง
คลังเทศบาลตาบลบางเสร่
2. โดยส่งธนาณัตหิ รื อตัว๋
แลกเงินที่ทางธนาคารสัง่
จ่ายเทศบาลตาบลบางเสร่
3.โอนเข้ าบัญชี
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี
เทศบาลตาบลบางเสร่สาขา
สัตหีบเลขที่บญ
ั ชี 230-1-

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
บางเสร่อาเภอ
สัตหีบจังหวัด
ชลบุรี

เทศบาลตาบล
บางเสร่อาเภอ
สัตหีบจังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

30042-0
(กรณีชาระภาษีเกิน 30 วัน
จะต้ องชาระเงินเพิ่มตาม
อัตราที่กฎหมายกาหนด)
การพิจารณา

หากเจ้ าของทรัพย์สินไม่
พอใจการประเมินของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ ยื่น
อุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้ องถิ่น
(ภ.ร.ด.9)เพื่อขอให้
พิจารณาการประเมินใหม่
ภายใน 15 วันนับแต่ได้ รับ
แจ้ งการประเมิน

15 วัน

เทศบาลตาบล
บางเสร่อาเภอ
สัตหีบจังหวัด
ชลบุรี

-

การพิจารณา

ผู้บริหารท้ องถิ่นชี ้ขาดและ
แจ้ งให้ ผ้ เู สียภาษีทราบ
(ภายใน 30 วันตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองพ.ศ.
2539)

30 วัน

เทศบาลตาบล
บางเสร่อาเภอ
สัตหีบจังหวัด
ชลบุรี

-

8)

9)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 105 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
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ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสาเนา
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรื อนและที่ดนิ
พร้ อมสาเนาเช่น
โฉนดที่ดนิ
ใบอนุญาตปลูก
สร้ างหนังสือ
สัญญาซื ้อขาย
หรื อให้ โรงเรื อนฯ
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้ อมสาเนาเช่น
ใบทะเบียน
การค้ าทะเบียน
พาณิชย์ทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
หรื อใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้ าของฝ่ าย
สิ่งแวดล้ อม
สัญญา
เช่าอาคาร

-

0

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้ อม
สาเนา
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
หลักฐานอิ่นๆที่ เกี่ยวข้ องเช่น
ภาพถ่ายโรงเรื อน
หรื อสิ่งปลูกสร้ าง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าภาษี
ผู้รับประเมินจะต้ องเสียภาษีในอัตราร้ อยละ 12.5 ของค่ ารายปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 2)

เงินเพิ่ม
มาตรา 43 ถ้ าเงินค่ าภาษีค้างชาระท่ านให้ เพิ่มจานวนขึน้ ตามอัตราดังต่ อไปนี ้
(1) ถ้ าชาระไม่ เกิน 1 เดือนนับแต่ วันที่พ้นกาหนดฯให้ เพิ่มร้ อยละ 2.5 แห่ งค่ าภาษีท่ คี ้ าง

หมายเหตุ
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(2) ถ้ าเกิน 1 เดือนแต่ ไม่ เกิน 2 เดือนให้ เพิ่มร้ อยละ 5 แห่ งค่ าภาษีท่ คี ้ าง
(3) ถ้ าเกิน 2 เดือนแต่ ไม่ เกิน 3 เดือนให้ เพิ่มร้ อยละ 7.5 แห่ งค่ าภาษีท่ คี ้ าง
(4) ถ้ าเกิน 3 เดือนแต่ ไม่ เกิน 4 เดือนให้ เพิ่มร้ อยละ 10 แห่ งค่ าภาษีท่ คี ้ าง
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนถ้ าการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยนได้ ที่
สานักงานเทศบาลตาบลบางเสร่อาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์ : 038 436 139 ต่อ 119 หรื อเว็บไซด์
http:www.bangsaray.go.th
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้ องขอให้ พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

20/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลบางเสร่อาเภอสัต
หีบจังหวัดชลบุรีสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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