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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค้า อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค้า อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส้าเนาคู่มือประชาชน] การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25/05/2558 16:24
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลศรีคา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ , โทรสาร 053-665073/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตังแต่เวลา 08:30-16:30 น.
(ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช้าระภาษีโรงเรือน
และที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
นันโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต้าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขันตอนและ
วิธีการช้าระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช้าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช้าระภาษีทันทีหรือช้าระภาษีภายในก้าหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินด้าเนินการช้าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช้าระภาษีเกิน
เวลาที่ก้าหนดจะต้องช้าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก้าหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่
ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สิน
ยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีค้าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนันผู้
รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้า
ขอด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดผู้รับค้าขอจะด้าเนินการ
คืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังนับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการแก้ไขค้าขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนันเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะด้าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค้าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินด้าเนินการช้าระ
ภาษี

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลศรีค้า
อ้าเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

1)

2)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 31 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลศรีค้า
อ้าเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วันนับแต่
ผู้รับบริการมายื่น
ค้าขอ
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนต้าบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนต้าบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจ้าตัว
1
1
ชุด
ประชาชนหรือบัตรอื่น
1)
ที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบ้านพร้อม
1
1
ชุด
2)
ส้าเนา
หลักฐานแสดง
1
1
ชุด
กรรมสิทธิ์โรงเรือนและ
ที่ดินพร้อมส้าเนาเช่น
โฉนดที่ดินใบอนุญาต
3) ปลูกสร้างหนังสือ
สัญญาซือขายหรือให้
โรงเรือนฯ

4)

5)

หลักฐานการประกอบ กิจการพร้อมส้าเนา
เช่นใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าของ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
สัญญาเช่าอาคาร
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบแสดง
ฐานะการเงิน (กรณีนิติ

หมำยเหตุ
-

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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ที่

6)

รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ หมำยเหตุ
ตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บุคคล) พร้อมส้าเนา
หนังสือมอบอ้านาจ
1
0
ฉบับ
(กรณีมอบอ้านาจให้
ด้าเนินการแทน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
รำยกำรเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค้า อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ ( เลขที่ 244 หมู่ที่ 4 ตาบลศรีคา อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 /โทร,โทรสาร 053-665073/
เว็บไซต์ www.srikham.go.th)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค้าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
19. หมำยเหตุ
-

