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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว* อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว* อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและทีด่ ิ น พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 23:18
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษี โรงเรื อนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับชําระภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ จากทรัพย์สนิ ที่เป็ นโรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างอย่างอื่นๆ และที่ดนิ ที่ใช้ ตอ่ เนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูก
สร้ างอย่างอื่นนัน้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้
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1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและ
ั้
วิธีการชําระภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของทรัพย์สนิ ทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้ าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ และแจ้ งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้ าของทรัพย์สนิ ชําระภาษีทนั ที หรื อชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
6. เจ้ าของทรัพย์สนิ ดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน กรณีที่เจ้ าของทรัพย์สนิ ชําระภาษี
เกินเวลาที่กําหนด จะต้ องชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของทรัพย์สนิ ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้ องถิ่นได้ ภายใน 15 วัน นับ
แต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน โดยผู้บริ หารท้ องถิ่นชี ้ขาดและแจ้ งเจ้ าของทรัพย์สนิ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคําขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
11.จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้ งการประเมินภาษีให้
เจ้ าของทรัพย์สนิ ดําเนินการ
ชําระภาษี

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

1)

2)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วัน นับแต่
ผู้รับบริการมายื่น
คําขอ
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ ว
อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สนิ
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัตวิ ิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองฯ)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ ว
อําเภอเชียงกลาง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จังหวัดน่าน)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรื อ
1) บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบ้ าน
1
2)
พร้ อมสําเนา
หลักฐานแสดง 1
กรรมสิทธิ์
โรงเรื อนและที่ดนิ
พร้ อมสําเนา เช่น
3) โฉนดที่ดนิ
ใบอนุญาตปลูก
สร้ าง หนังสือ
สัญญาซื ้อขาย
หรื อให้ โรงเรื อนฯ
หลักฐานการ
1
4)
ประกอบกิจการ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

5)

6)

พร้ อมสําเนา เช่น
ใบทะเบียน
การค้ า ทะเบียน
พาณิชย์
ทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่
หรื อใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้ าของฝ่ าย
สิง่ แวดล้ อม
สัญญา
เช่าอาคาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคล และงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้ อม
สําเนา
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื น่ เพิ่มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
ไม่มีขอ้ มูลช่องทางการร้องเรี ยน
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษี โรงเรื อนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้ องขอให้ พจิ ารณาการประเมินภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9)
-

19. หมายเหตุ
22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ ว อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

