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คู่มือสําหรั บประชาชน : การรั บชําระภาษีโรงเรื อนและทีดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การรับชําระภาษี โรงเรื อนและทีดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลําปาง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง :
1) พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและที ดิ น พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืน5 ทีให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ

0

วัน

9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน
0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษี โรงเรื อนและทีดิน อบต.วิเชตนคร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ
กองคลัง องค์การบริ การส่วนตําบลวิ เชตนคร / ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตัง, แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ (-)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษี โรงเรื อนและทีดิน พ.ศ. 2475 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินมีหน้ าทีในการรับชําระภาษี
โรงเรื อนและทีดินจากทรัพย์สินทีเป็ นโรงเรื อนหรื อสิงปลูกสร้ างอย่างอืนๆ และทีดินทีใช้ ตอ่ เนืองกับโรงเรื อนหรื อสิงปลูก
สร้ างอย่างอืนนัน> โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ดังนี >
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและ
ั>
วิธีการชําระภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของทรัพย์สินทราบเพือยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้ าของทรัพย์สินยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้ งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้ องถินรับชําระภาษี (เจ้ าของทรัพย์สินชําระภาษี ทนั ที หรื อชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
6. เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน กรณีทีเจ้ าของทรัพย์สินชําระภาษี
เกินเวลาทีกําหนด จะต้ องชําระเงินเพิมตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
7. กรณีทีผู้รับประเมิน (เจ้ าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริ หารท้ องถินได้ ภายใน 15 วัน นับ
แต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน โดยผู้บริ หารท้ องถินชี >ขาดและแจ้ งเจ้ าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันทีเจ้ าของ
ทรัพย์สินยืนอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไขเพิมเติมได้ ในขณะนัน>
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคําขอ
หรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
> ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
11.จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ
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13. ขัน5 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภท
ขัน5 ตอน

รายละเอียดของ
ขัน5 ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบ เจ้ าของทรัพย์สินยืนแบบ 1 วัน
เอกสาร
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพือให้ พนักงาน
1)
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา พนักงานเจ้ าหน้ าที
30 วัน
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการ
2)
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้ งการประเมินภาษี ให้
เจ้ าของทรัพย์สิน
ดําเนินการชําระภาษี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

หมายเหตุ

1.ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่
ผู้รับบริ การมายืนคําขอ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ
กองคลัง องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
องค์การบริ หารส่วน 1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน
ตําบลวิเชตนคร
นับจากวันทียืนแบบแสดง
อําเภอแจ้ หม่ จังหวัด รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
ลําปาง
ตามพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองฯ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ
กองคลัง องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร

14. งานบริการนีผ5 ่ านการดําเนินการลดขัน5 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
>
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
ที
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรอืนที ออกให้ โดยหน่วยงานของรัฐ
2) ทะเบียนบ้ านพร้ อมสําเนา
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ(โรงเรื อนและ 3)
ทีดินพร้ อมสําเนา เช่น โฉนดทีดิน
1)

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1
1

1
1

ชุด
ชุด

-
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ที

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

ใบอนุญาตปลูกสร้ าง หนังสือสัญญา
ซื .อขาย หรื อให้ โรงเรื อนฯ
หลักฐานการประกอบกิจการพร้ อม สําเนา เช่น ใบทะเบียนการค้ า
ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียน
4)
ภาษี มลู ค่าเพิม หรื อใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้ าของฝ่ าย
สิงแวดล้ อม สัญญาเช่าอาคาร
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และงบแสดง 5) ฐานะการเงิน (กรณีนิตบิ คุ คล)
พร้ อมสําเนา
หนังสือมอบอํานาจ
6)
(กรณีมอบอํานาจให้ ดําเนินการแทน)

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-369847 ต่อ 11
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ผู้วา่ ราชการจังหวัดลําปาง
หมายเหตุ (ศูนย์ ดํารงธรรม จังหวัดลําปาง)
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3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพือเสียภาษี โรงเรื อนและทีดิน (ภ.ร.ด. 2)
2. แบบคําร้ องขอให้ พิจารณาการประเมินภาษี โรงเรื อนและทีดิน (ภ.ร.ด. 9)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

04/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั > 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

