คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรรรับชสสำระภสำษษีโรงเรมือนและทษีด
ที่ ดิน
หนควยงสำนทษีที่ใหห้บรดิกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงมหาดไทย
หลรักเกณฑฑ์ วดิธษีกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมษี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพดิจสำรณสำอนนุญสำต
พระราชบจัญญจัตริภาษนีโรงเรรือนและทนีที่ดรินพ.ศ. 2475 กตาหนดใหบ้องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริที่นมนีหนบ้าทนีที่ในการรจับชตาระภาษนีโรง
เรรือนและทนีที่ดรินจากทรจัพยค์สรินทนีที่เปป นโรงเรรือนหรรือสริที่งปลลูกสรบ้างอยส่างอรืที่นๆและทนีที่ดรินทนีที่ใชบ้ตส่อเนรืที่ องกจับโรงเรรือนหรรือสริที่งปลลูกสรบ้าง
อยส่างอรืที่นนจันั้นโดยมนีหลจักเกณฑค์วริธนีการและเงรืที่อนไขดจังนนีนั้
1. องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริที่น (เทศบาล/องคค์การบรริหารสส่วนตตาบล/เมรืองพจัทยา) ประชาสจัมพจันธค์ขนั้น
จั ตอนและ
วริธนีการชตาระภาษนี
2. แจบ้งใหบ้เจบ้าของทรจัพยค์สรินทราบเพรืที่อยรืที่นแบบแสดงรายการทรจัพยค์สริน (ภ.ร.ด.2)
3. เจบ้าของทรจัพยค์สรินยรืที่นแบบแสดงรายการทรจัพยค์สริน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดรือนกอุมภาพจันธค์
4. องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริที่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรจัพยค์สรินและแจบ้งการประเมรินภาษนี (ภ.ร.ด.8)
5.องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริที่นรจับชตาระภาษนี (เจบ้าของทรจัพยค์สรินชตาระภาษนีทจันทนีหรรือชตาระภาษนีภายในกตาหนดเวลา)
6. เจบ้าของทรจัพยค์สรินดตาเนริ นการชตาระภาษนีภายใน 30 วจันนจับแตส่ไดบ้รจับแจบ้งการประเมรินกรณนีทที่ นีเจบ้าของทรจัพยค์สรินชตาระภาษนี
เกรินเวลาทนีที่กตาหนดจะตบ้องชตาระเงรินเพริที่มตามอจัตราทนีที่กฎหมายกตาหนด
7. กรณนีทที่ผ
นี บ้ลูรจับประเมริน (เจบ้าของทรจัพยค์สริน) ไมส่พอใจการประเมรินสามารถออุทธรณค์ตส่อผบ้ลูบรริหารทบ้องถริที่นไดบ้ภายใน 15 วจันนจับ
แตส่ไดบ้รจับแจบ้งการประเมรินโดยผบ้ลูบรริหารทบ้องถริที่นชนีนั้ขาดและแจบ้งเจบ้าของทรจัพยค์สรินทราบภายใน 30 วจันนจับจากวจันทนีที่เจบ้าของ
ทรจัพยค์สรินยรืที่นออุทธรณค์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณนีคตาขอหรรือรายการเอกสารประกอบการพริจารณาไมส่ถลูกตบ้องหรรือไมส่ครบถบ้วนและไมส่อาจแกบ้ไขเพริที่มเตริมไดบ้ในขณะ
นจันั้นผบ้ร
ลู จับคตาขอและผบ้ลูยที่ น
รื คตาขอจะตบ้องลงนามบจันททึกสองฝส่ ายและรายการเอกสาร/หลจักฐานรส่วมกจันพรบ้อมกตาหนดระยะเวลา
ใหบ้ผบ้ลูยที่ น
รื คตาขอดตาเนริ นการแกบ้ไข/เพริที่มเตริมหากผบ้ลูยที่ น
รื คตาขอไมส่ดตาเนริ นการแกบ้ไข/เพริที่มเตริมไดบ้ภายในระยะเวลาทนีที่กตาหนดผบ้ร
ลู จับ
คตาขอจะดตาเนริ นการครืนคตาขอและเอกสารประกอบการพริจารณา
9. พนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่จะยจังไมส่พริจารณาคตาขอและยจังนจับระยะเวลาดตาเนริ นงานจนกวส่าผบ้ลูยที่ น
รื คตาขอจะดตาเนริ นการแกบ้ไขคตาขอ
หรรือยรืที่นเอกสารเพริที่มเตริมครบถบ้วนตามบจันททึกสองฝส่ ายนจันั้นเรนียบรบ้อยแลบ้ว
10. ระยะเวลาการใหบ้บรริการตามคส่ลูมรือเรริที่มนจับหลจังจากเจบ้าหนบ้าทนีที่ผบ้ลูรจับคตาขอไดบ้ตรวจสอบคตาขอและรายการเอกสารหลจัก
ฐานแลบ้วเหปนวส่ามนีความครบถบ้วนตามทนีที่ระบอุไวบ้ในคส่ลูมรือประชาชน
11.จะดตาเนริ นการแจบ้งผลการพริจารณาใหบ้ผบ้ลูยที่ น
รื คตาขอทราบภายใน 7 วจันนจับแตส่วจันทนีที่พริจารณาแลบ้วเสรปจ

ชคองทสำงกสำรใหห้บรดิกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริการวจันจจันทรค์

ออุทจัยธานน

ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มนพจักเทนที่ยง)

องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัด
อาคารสตานจักงานองคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอ

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดทนที่ทางราชการกตาหนด)

บบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานน 61140 โทร./โทรสาร.056-984271 /
ตริดตส่อดบ้วยตนเองณหนส่วยงาน
(หมายเหตอุ: -)
ขรัน
ขั้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนทษีที่รรับผดิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนดิ นกสำรรวม :31 วจัน
ลสสำดรับ
1)

ขรัน
ขั้ ตอน

ระยะเวลสำ

สควนทษีที่รรับผดิดชอบ

1 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน

กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ตตาบลคอกควายอตาเภอ

เจบ้าของทรจัพยค์สรินยรืที่นแบบแสดงรายการทรจัพยค์สริน (ภ.ร.ด.2)

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

เพรืที่อใหบ้พนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตอุ: -)
2)

กสำรพดิจสำรณสำ
พนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่พริจารณาตรวจสอบรายการทรจัพยค์สรินตาม
แบบแสดงรายการทรจัพยค์สริน (ภ.ร.ด.2) และแจบ้งการประเมริน

30 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

ภาษนีใหบ้เจบ้าของทรจัพยค์สรินดตาเนริ นการชตาระภาษนี
(หมายเหตอุ: -)
รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
ลสสำดรับ

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอษียดเพดิที่มเตดิม (ถห้สำมษี)

หนควยงสำนภสำครรัฐผห้คู่ออกเอกสสำร

1)

บรัตรประจสสำตรัวประชสำชนหรมือบรัตรอมืที่นทษีที่ออกใหห้โดยหนควยงสำน

-

ของรรัฐ
ฉบรับจรดิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ2)

ทะเบษียนบห้สำนพรห้อมสสสำเนสำ

-

ฉบรับจรดิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ3)

หลรักฐสำนแสดงกรรมสดิทธดิโธิ์ รงเรมือนและทษีที่ดดินพรห้อมสสสำเนสำเชคน
โฉนดทษีที่ดดินใบอนนุญสำตปลคู่กสรห้สำงหนรังสมือสรัญญสำซมืขั้อขสำยหรมือใหห้

-

ลสสำดรับ

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอษียดเพดิที่มเตดิม (ถห้สำมษี)

หนควยงสำนภสำครรัฐผห้คู่ออกเอกสสำร

โรงเรมือนฯ
ฉบรับจรดิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ4)

หลรักฐสำนกสำรประกอบกดิจกสำรพรห้อมสสสำเนสำเชคนใบทะเบษียนกสำร

-

คห้สำทะเบษียนพสำณดิ ชยฑ์ทะเบษียนภสำษษีมคู่ลคคสำเพดิที่มหรมือใบอนนุญสำต
ประกอบกดิจกสำรคห้สำของฝคสำยสดิที่งแวดลห้อม

สรัญญสำเชคสำ

อสำคสำร
ฉบรับจรดิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ5)

หนรังสมือรรับรองนดิ ตดิบนุคคลและงบแสดงฐสำนะกสำรเงดิน (กรณษี

-

นดิ ตดิบนุคคล) พรห้อมสสสำเนสำ
ฉบรับจรดิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ6)

หนรังสมือมอบอสสำนสำจ (กรณษี มอบอสสำนสำจใหห้ดสสำเนดิ นกสำรแทน)

-

ฉบรับจรดิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตนุคคสำธรรมเนษียม
ลสสำดรับ

รสำยละเอษียดคคสำธรรมเนษี ยม

คคสำธรรมเนษี ยม (บสำท / รห้อยละ)

ไมส่มนขบ้อมมูลคส่าธรรมเนนยม
ชคองทสำงกสำรรห้องเรษียน แนะนสสำบรดิกสำร
ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรห้องเรษียน / แนะนสสำบรดิกสำร
องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี อาคารสตานจักงานองคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี 61140 โทร./โทรสาร.056-984271
(หมายเหตอุ: -)

2)

ศลูนยค์บรริการประชาชนสตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรนี
(หมายเหตอุ: ( เลขทนที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300 / สายดส่วน 1111 / www.1111.go.th / ตบ้มูปณ.1111 เลข
ทนที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300))

แบบฟอรฑ์ม ตรัวอยคสำงและคคคู่มมือกสำรกรอก

ลสสำดรับ
1)

ชมืที่อแบบฟอรฑ์ม
1. แบบแจบ้งรายการเพรืที่อเสนียภาษนีโรงเรรือนและทนีที่ดริน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคตารบ้องขอใหบ้พริจารณาการประเมริน
ภาษนีโรงเรรือนและทนีที่ดริน (ภ.ร.ด. 9)
(หมายเหตอุ: -)

หมสำยเหตนุ
-

ขห้อมคู่ลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำทษีที่

ชมืที่อกระบวนงสำน:การรจับชตาระภาษนีโรงเรรือนและทนีที่ดริน
หนควยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน:สตานจักบรริหารการคลจังทบ้องถริที่นกรมสส่งเสรริมการปกครองทบ้องถริที่นสตานจักบรริหาร
การคลจังทบ้องถริที่น
ประเภทของงสำนบรดิกสำร:กระบวนงานบรริการทนีที่เบปดเสรปจในหนส่วยเดนียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรดิกสำร: รจับแจบ้ง
กฎหมสำยทษีที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือทษีที่เกษีที่ยวขห้อง:
1)พระราชบจัญญจัตริภาษนโรงเรรือนและทนที่ดรินพ.ศ. 2475
ระดรับผลกระทบ:บรริการทจัที่วไป
พมืขั้นทษีที่ใหห้บรดิกสำร:ทบ้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงทษีที่กสสำหนดระยะเวลสำ:ระยะเวลสำทษีก
ที่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ: 0.0
ขห้อมคู่ลสถดิตดิของกระบวนงสำน:
จตานวนเฉลนีที่ยตส่อเดรือน 0
จตานวนคตาขอทนีที่มากทนีที่สอุด 0
จตานวนคตาขอทนีที่นบ้อยทนีที่สอุด 0
ชมืที่ออห้สำงอดิงของคคคู่มมือประชสำชน:การรจับชตาระภาษนีโรงเรรือนและทนีที่ดรินอบต.คอกควายเพปญพจักษค์สตาเนาคส่ลูมรือประชาชน
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