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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ตามพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรือนและที่ดนิ
พุทธศักราช๒๔๗๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษี โรงเรื อนและที่ดนิ ตามพระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรื อนและที่ดนิ พุทธศักราช๒๔๗๕
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) 1. พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและทีด่ ิ นพ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรื อนและที่ดนิ พุทธศักราช๒๔๗๕
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
1วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษี โรงเรื อนและที่ดนิ ตามพระราชบัญญัตภิ าษี
โรงเรื อนและที่ดนิ พุทธศักราช๒๔๗๕ 27/07/2558 13:46
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการกองคลังเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภิ าษี โรงเรื อนและที่ดนิ พุทธศักราช๒๔๗๕กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับ
ชําระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ โดยมีหลักเกณฑ์วธิ ีการและเงื่อนไขดังนี ้
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั้
ธีการชําระภาษี
แจ้ งให้ เจ้ าของทรัพย์สนิ ทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.๒)
เจ้ าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.๒)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ และแจ้ งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกรับชําระภาษี (เจ้ าของทรัพย์สนิ ชําระภาษีทนั ทีหรื อชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
กรณีที่เจ้ าของทรัพย์สนิ ชําระภาษี เกินเวลาที่กําหนด (เกิน๓๐วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน) ต้ องชําระเงินเพิ่มด้ วย
กรณีที่ผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของทรัพย์สนิ ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้ องถิ่นได้ ภายใน๑๕วันนับ
แต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(ภ.ร.ด. ๒) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด. ๒) และ
แจ้ งการประเมินภาษี

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 วัน

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองสุ ไหงโก-ลกอําเภอ
สุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
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ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
หลักฐานแสดง กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
เช่นโฉนดที่ดนิ ,
ใบอนึญาตปลูก
สร้ าง , หนังสือ
สัญญาซื ้อขาย
หรื อให้ โรงเรื อนฯ
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นใบทะเบียน
การค้ า , ทะเบียน
พาณิชย์ ,
ทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
หรื อใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้ าของฝ่ าย

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

1

3

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง )

1

3

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

4)

สิง่ แวดล้ อม ,
สัญญาเช่า
อาคาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล)
ใบมอบอํานาจ กรณีให้ ผ้ อู ื่นทํา
การแทน

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

3

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกถนนทรายทอง 2 ต.สุไหงโก-ลกอ.สุไหงโก-ลกจ.น
ราธิวาส 96120 โทร. 073-614005 (www.kolokcity.go.th)
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

5/5

ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

