คูมือปรัชาชน
ตามพรัราชบะญญะติการอํานวยความสัดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง
การระบชํารัภาษีโรงเรือนแลัที่ดิน

เทศบาลตําบลบางปัอิน
อําเภอบางปัอิน จะงหวะดพรันครศรีอยุธยา

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลบางปะอิน(บานเลน*) อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่ จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช
ตอเนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ และสิ่งปลูกสรางอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช ตอเนื่องกับสิ่งปลูกสรางนั้น ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ไดแก โรงเรือนหรือสิ่งปลูก สราง และที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น และในปที่ผานมาไดมีการใช
ประโยชนในทรัพยสินนั้น เชน ใหเชา ใชเปนที่ทําการคาขาย ที่ไวสินคาที่ประกอบอุตสาหกรรม ใหญาติบิดา มารดา บุตร หรือ
ผูอื่นอยูอาศัย หรือใชประกอบกิจการอื่นๆเพื่อรายได และไมเขา ขอยกเวนตามกฎหมาย โดยมีระยะเวลาในการยื่นแบบแสดง
รายการและชําระภาษีโรงเรือนและ ที่ดินตั้งแต เดือน มกราคม - กุมภาพันธ
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
กองคลัง เทศบาลตําบลบางปะอิน/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
(หมายเหตุ: (0-3526-2161 ตอ 104))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 นาที
ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ใหเจาของทรัพยสิน หรือผูมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) พรอมกรอกรายละเอียด พรอม
เอกสาร
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบกับทะเบียนคุมผูเสียภาษี

ระยะเวลา
5 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

(หมายเหตุ: -)
3)

การพิจารณา
แจงรายละเอียดการประเมิน (ภ.ร.ด.8) และจํานวนเงินผูเสียภาษี
ชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12)
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
โฉนดที่ดินของผูชําระภาษี
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

ลําดับ

4)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ สัญญาการเชาบานหรือที่ดินของผูชําระภาษี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
อั ต ราการเสี ย ภาษี ติ ด ต อ ขอดู ร ายละเอี ย ดได ที่ ก องคลั ง เทศบาล
ตําบลบางปะอิน
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน
(หมายเหตุ: (999/9 หมู 9 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. 0-3526-2289))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)
ตัวอยางแบบฟอรมชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

หมายเหตุ
Infographic
ลําดับ

ชื่อ

ไมมีขอมูล

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ชื่อเรียกทั่วไป: หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 วัน
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10/07/2558 13:44
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

