คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตาบลสันป่าเปา อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมี
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา )
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีเกินเวลาที่
กาหนดจะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับ
แจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์
(ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอ
และผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่า
มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กองคลัง
เทศบาลตาบลสันป่าเปาอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ /ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สานักงานไปรษณีย์ทุกแห่งแล้วทาการส่งธนาณัติถึง
นายกเทศมนตรีตาบลสันป่าเปา /ไปรษณีย์
(หมายเหตุ: (เฉพาะวันเสาร์เปิดถึง 12.00 น.))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
เสาร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :31 วัน
ลาดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วันนับแต่ผู้รับบริการมายื่นคาขอ
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ))
การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ )
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ))

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

30 วัน

เทศบาลตาบลสันป่าเปา
อาเภอสันทรายจังหวัด
เชียงใหม่

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ2)
ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ3)
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมสาเนาเช่นโฉนด
ที่ดินใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซื้อขายหรือให้โรงเรือนฯ
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ4)
หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมสาเนาเช่นใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ5)
หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อมสาเนา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ6)
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กองคลังเทศบาลตาบลสันป่าเปา 199 หมู่ 2 ตาบลสันป่าเปาอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทร.053132362 ต่อ 19 / www.sanpapao.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม . 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :สานักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ .ศ. 2475
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา :ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : 0.0
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