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***************************************************************************
การจัดเก็บภาษีโรงเรื อนและทีด่ ิน
๑. ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีโรงเรื อนและทีด่ ิน ยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีด่ ิน (ภ.ร.ด.๒)
๒. เจ้ าหน้ าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบเอกสารกับข้ อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
๓. คานวณค่ ารายปี และคิดค่ าภาษี
๔. แจ้ งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)
๕. ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีโรงเรื อนและทีด่ ินชาระเงิน และรับใบเสร็ จรับเงินค่ าภาษีโรงเรื อนและทีด่ ิน (ภ.ร.ด.๑๒)
กรณีผ้ ชู าระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วยังไม่ ชาระทันทีให้ ดาเนินการ ดังนี้
๑. เมื่อได้ รับการแจ้ งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ต้ องชาระภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้ รับแจ้ งการประเมินหากชาระ
เกินกาหนดต้ องเสี ยเงินเพิม่ ดังนี้ ไม่ เกิน ๑ เดือน เงินเพิม่ ๒.๕ % เกิน ๑ เดือนแต่ ไม่ เกิน ๒ เดือน เงินเพิม่ ๕ %
เกิน ๒ เดือนแต่ ไม่ เกิน ๓ เดือน เงินเพิม่ ๗.๕% เกิน ๓ เดือนแต่ ไม่ เกิน ๔ เดือน เงินเพิม่ ๑๐% เกิน ๔ เดือน ต้ อง
ดาเนินคดี
๒. ได้ รับแจ้ งการประเมินแล้ วไม่ พอใจในการประเมินต้ องอุทธรณ์ ภายใน ๑๕ วัน
ประชาชนผู้รับบริ การ
ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒

รับเรื่ อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมิน ค่ าภาษี/แจ้ งการประเมิน
รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน
( ๓ นาที )

การจัดเก็บภาษีป้าย
๑. ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้ อมเอกสารประกอบ
๒. เจ้ าหน้ าที่รับแบบยื่น ภ.ป.๑ ตรวจสอบเอกสารกับข้ อมูล ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕
๓. คานวณพืน้ ที่ป้ายและประเมินค่ าภาษีป้าย
๔. แจ้ งการประเมิน (ภ.ป.๓)
๕. ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีป้ายชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)
ประชาชนผู้รับบริการ
ยื่นเอกสารแบบ ภ.ป.๑

รับเรื่ อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินภาษี/รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน
จ่ ายเรื่ องคืนประชาชนผู้รับบริการ ( ๓ นาที )

การเก็บค่ าธรรมเนียมประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
๑. ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยค่ าธรรมเนียมฯ
๒. เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ อง ตรวจสอบเอกสาร
๓. คานวณค่ าธรรมเนียมฯ
๔. ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยค่ าธรรมเนียมฯ ชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน
ประชาชนผู้รับบริการ
ยื่นเอกสาร

รับเรื่ อง/ตรวจสอบเอกสาร
( ๓ นาที)

จ่ ายเรื่ องคืนประชาชน
ผู้รับบริการ

ประเมินค่ าธรรมเนียม
( ๑ นาที )

รับเงิน/ออก
ใบเสร็จรับเงิน
( ๑ นาที )

ที่ดินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ คือ ที่ดินทุกประเภทไม่วา่ จะมีเอกสารสิ ทธิ์ หรื อไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ เป็ นที่วา่ ง เปล่า หรื อ
สิ่ งปลูก สร้างอยูห่ รื อไม่และไม่วา่ จะใช้เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรื ออยูอ่ าศัย ให้ผอู ้ ื่นเช่าหรื อใช้ประโยชน์เองก็ตาม ที่ดินที่ตอ้ งเสี ย
ภาษี บารุ งท้องที่น้ นั นอกจากพื้นที่ที่ดินทัว่ ๆ ไปแล้ว ยังหมายความรวมถึง พื้นที่ที่เป็ นภูเขาและแม่น้ าด้วย
การจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่
1) การยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษี
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษี ยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษี (ภ.บ.ท.) ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเมืองราชบุรี ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
กรณี บุคคลใดเป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรื อจานวนเนื้ อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให้ เจ้าของที่ดิน ยืน่ แบบแสดงรายการ ที่ดิน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรื อจานวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง
2) การชาระเงินค่าภาษี
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีจะต้องชาระเงินค่าภาษีบารุ งท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
3) การไม่ยนื่ แบบและชาระภาษีภายในกาหนด
กรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีไม่ยนื่ แบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดจะต้องเสี ยเงินเพิม่ อีกร้อยละ 10 ของจานวน
เงินค่าภาษี
กรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีไม่ชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด จะต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจานวน เงินค่าภาษี
หลักฐานที่ตอ้ งนาไปชาระภาษีทอ้ งถิ่น
1. หลักฐานแสดงความเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน เช่น
- โฉนดที่ดิน (กรณี เสี ยภาษีบารุ งท้องที่)
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง, สาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการซื้ อขายหรื อจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
ที่แสดงความเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งปลูกสร้าง (กรณี เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน)
- ภาพถ่าย หรื อรู ปแบบขนาดความกว้าง ยาวและลักษณะข้อความของป้ าย (กรณี เสี ยภาษีป้าย)
2. ใบเสร็ จรับเงินครั้งสุ ดท้ายที่เคยชาระภาษีฯ ไว้
3. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. หนังสื อแจ้งจากสานักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลเมืองราชบุรี (ถ้ามี)

การจดทะเบียนพาณิชย์
๑. ผู้ประกอบการพาณิชย์ ยื่นคาขอ และกรอกข้ อมูล (แบบ ท.พ.) กรอกแบบคาขอจดทะเบียน
๒. เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสาร
๓. นายทะเบียนพิจารณาคาขอ และจดทะเบียนพาณิชย์
๔. ชาระเงินค่ าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์
ประชาชนผู้รับบริการ
ยื่นแบบ ท.พ.

รับเรื่ อง/ตรวจสอบเอกสาร
สอบถามข้ อมูล ( ๓ นาที )

เจ้ าหน้ าทีป่ ระเมิน
ค่ าธรรมเนียม ( ๑ นาที )

จ่ ายเรื่ องคืนประชาชน
ผู้รับบริการ

รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน
( ๑ นาที )

เจ้ าหน้ าทีอ่ อกเลข/
ใบทะเบียนพาณิชย์ (๒ นาที)

เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
๒. ใบเสร็จรับเงินค่ าภาษีบารุ งท้ องที่ปีทีผ่ ่ านมา

******************************************************************************************************************************************************************************************************

เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ๔๔๖ หมู่ ๕ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสี มา
โทร. ๐๔๔-๒๘๒๗๘๓

