คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้ น โดย
มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ
วิธีการชําระภาษี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน กรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาที่
กําหนด จะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได ภายใน 15 วัน นับแตไดรับ
แจงการประเมิน โดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจาของทรัพยสินยื่น
อุทธรณ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรับคํา
ขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40000

โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: (-))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน
ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน

30 วัน

องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน

การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 2)
ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 3)
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพรอมสําเนา เชน โฉนด
ที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสราง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือใหโรงเรือน
ฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 4)
หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 5)
หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 6)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ลําดับ
1)

2)
3)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.ดอนชาง นันทนภัส สําเนาคูมือประชาชน
09/09/2015 16:08

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

