คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่ใหบริการ : กองคลัง เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นโดยมี
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
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 (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาที่
กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 15 วันนับแตไดรับ
แจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ
(ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคํา
ขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนิน การแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (-))
กองคลัง เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร
โทรศัพท 0-5586-5375-7 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :31 วัน
ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วันนับแตผูรับบริการมายื่นคําขอ
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ)
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคลัง

30 วัน

กองคลัง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ2)
ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ3)
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพรอมสําเนาเชนโฉนด
ที่ดินใบอนุญาตปลูกสรางหนังสือสัญญาซื้อขายหรือใหโรงเรือนฯ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ4)
หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนาเชนใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชยทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ5)
หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอมสําเนา
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ6)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ตามการแจงประเมิน

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัด หมายเลขโทรศัพท 0-5586-5375-8
หรือ www.wangyang.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
3)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะตําบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 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
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนต างชาติ (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: -)

เอกสารประกอบการพิจารณา : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่ใหบริการ : กองคลัง เทศบาลตําบลวังยาง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ

ตัวจริง
1

สําเนา
1

-

เงื่อนไข





2

ทะเบียนบานพรอมสําเนา

1

1

-

3

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพรอม
สําเนาเชนโฉนดที่ดินใบอนุญาตปลูกสรางหนังสือ
สัญญาซื้อขายหรือใหโรงเรือนฯ

1

1

-

4

หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนาเชนใบ
ทะเบียนการคาทะเบียนพาณิชยทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มหรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา
ของฝายสิ่งแวดลอม
สัญญาเชาอาคาร

1

1

-



5

หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน
(กรณีนิติบุคคล) พรอมสําเนา

1

1

-



6

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการ
แทน)

1

0

-



แบบฟอรมคําขออนุญาต
1

รายการเอกสาร
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํา
รองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)

เงื่อนไข
-



