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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั บชําระภาษีโรงเรื อนและทีดนิ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษี โรงเรื อนและทีดนิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและที ดินพ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 08/08/2015 13:39การรับชําระภาษี โรงเรื อนและทีดนิ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการเทศบาลตํ าบลอุโมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื องจ.ลําพูน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษี โรงเรื อนและทีดนิ พ.ศ. 2475 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินมีหน้ าทีในการรับชําระภาษี
โรงเรื อนและทีดนิ จากทรัพย์สินทีเป็ นโรงเรื อนหรื อสิงปลูกสร้ างอย่างอืนๆและทีดนิ ทีใช้ ตอ่ เนืองกับโรงเรื อนหรื อสิงปลูก
สร้ างอย่างอืนนั นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขดังนี
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1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั นตอนและ
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 ทีหรื อชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
6. เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษี ภายใน 30 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมินกรณีทีเจ้ าของทรัพย์สินชําระภาษี เกิน
เวลาทีกําหนดจะต้ องชําระเงินเพิมตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
7. กรณีทีผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริ หารท้ องถินได้ ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้ รับแจ้ งการประเมินโดยผู้บริ หารท้ องถินชี ขาดและแจ้ งเจ้ าของทรัพย์สินทราบภายใน30 วันนับจากวันทีเจ้ าของ
ทรัพย์สินยืนอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ มเติมได้ ในขณะนั น
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลา
ให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคํา
ขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคําขอ
หรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั นเรี ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
11.จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าของทรัพย์สินยืนแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพือให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองคลัง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วันนับแต่
ผู้รับบริ การมายืน
คําขอ
2. หน่วยงาน
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ที

ประเภทขั นตอน

การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้ งการประเมินภาษี ให้
เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

กองคลัง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.ตําบล
อุโมงค์เลขที 234
หมูท่ ี 5 ต.อุโมงค์
อ.เมืองจ.ลําพูน)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันทียืนแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองฯ)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
อุโมงค์เลขที 234
หมูท่ ี 5 ต.อุโมงค์
อ.เมืองจ.ลําพูน)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
1
2)
บ้ าน
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงาน
รายการเอกสารยืน
ภาครั ฐผู้
ที
เพิมเติม
ออกเอกสาร
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ
โรงเรื อนและทีดนิ พร้ อม
สําเนาเช่นโฉนดทีดนิ
1)
ใบอนุญาตปลูกสร้ าง
หนังสือสัญญาซื อขาย
หรื อให้ โรงเรื อนฯ
หลักฐานการประกอบ
กิจการพร้ อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียนการค้ า
ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิมหรื อ
2) ใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้ าของฝ่ าย
สิงแวดล้ อม สัญญา
เช่าอาคาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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ที

3)

4)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
และงบแสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติบคุ คล)
พร้ อมสําเนา
หนังสือมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้ ดําเนินการ
แทน)

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้
ออกเอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

-

1

0

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเทศบาลตําบลอุโมงค์
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (www.umongcity.go.th)
2.
ทางโทรศัพท์ (053-983222 ต่อ 107)
3.
ทางไปรษณี ย์ (234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื องจ.ลําพูน 51150)
4.
ร้องเรี ยนด้วยตนเองณสํ านักงานเทศบาลตํ าบลอุโมงค์
5.
ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็นณสํ านักงานเทศบาลตํ าบลอุโมงค์
2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพือเสียภาษี โรงเรื อนและทีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้ องขอให้ พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรื อนและทีดนิ (ภ.ร.ด. 9)
-
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19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมือง
ลําพูนจังหวัดลําพูนสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพมิ พ์
สถานะ

