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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

1. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (-)
2. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
รับชาระภาษีโรงเรือนและทีด่ ินจากทรัพย์สินทีเ่ ป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดนิ ทีใ่ ช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนัน้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขนั้ ตอนและ
วิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สนิ ทราบเพื่อยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทนั ที หรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รบั แจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สนิ ชาระภาษี
เกินเวลาที่กาหนด จะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผรู้ บั ประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 15 วัน นับ
แต่ได้รบั แจ้งการประเมิน โดยผูบ้ ริหารท้องถิ่นชีข้ าดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สนิ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันทีเ่ จ้าของ
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูร้ บั คาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
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9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู้ บั คาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พจิ ารณาแล้วเสร็จ
3. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

2)

การพิจารณา

30 วัน

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 31 วัน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน (1. ระยะเวลา : 1 วัน นับ
ตาบลสระ อาเภอ แต่ผรู้ บั บริการมายื่นคาขอ
เชียงม่วน จังหวัด 2. หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
พะเยา
คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) /
องค์การบริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พัทยา)
องค์การบริหารส่วน (1. ระยะเวลา : ภายใน
ตาบลสระ อาเภอ
30 วัน นับจากวันที่ยื่น
เชียงม่วน จังหวัด
แบบแสดงรายการ
พะเยา
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองฯ)
2. หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) /
องค์การบริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พัทยา)
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4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
4.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
1)

2)
3)

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่วยงำนภำครัฐ
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัวประชำชน
หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงำนของรัฐ
ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดินพร้อม
สำเนำ เช่น โฉนดที่ดิน
ใบอนุญำตปลูกสร้ำง
หนังสือสัญญำซือ้ ขำย
หรือให้โรงเรือนฯ
หลักฐำนกำรประกอบ
กิจกำรพร้อมสำเนำ เช่น
ใบทะเบียนกำรค้ำ
ทะเบียนพำณิชย์ ทะเบียน
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม หรือ
ใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรค้ำของฝ่ ำย
สิ่งแวดล้อมสัญญำเช่ำ
อำคำร
หนังสือรับรองนิติบุคคล
และงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(กรณีนิติบุคคล) พร้อม
สำเนำ
หนังสือมอบอำนำจ (กรณี
มอบอำนำจให้ดำเนินกำร
แทน)

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

-

1
1

1
1

ชุด
ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

-

4.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
ที่

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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5. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
6. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา 054891513
หมายเหตุ (ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 054891513)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
7. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม่ ือกำรกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9)
-

