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-1การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ที่มา
เนื่องด้ วยปั จจุบัน มีกฎหมายว่าด้ วยการอนุญ าตจำนวนมาก กำหนดให้ก ารประกอบกิจการของประชาชน
ต้องผ่า นการอนุ มัติ การอนุญ าต การออกใบอนุญ าต การขึ้น ทะเบี ยนและการแจ้ง ในการขออนุ ญ าตดำเนิน การต่ างๆ
จะต้ องติ ดต่อ กับส่ วนราชการหลายแห่ง อี กทั้ งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ กำหนดระยะเวลา เอกสาร และหลัก ฐานที่จ ำเป็ น
รวมถึงขั้ นตอนในการพิ จารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เ กิดความคลุมเครือไม่ชัด เจนอัน เป็นการสร้างภาระแก่ ประชาชนอย่า ง
มาก และเป็นอุ ปสรรคต่อ การเพิ่มขีด ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ของประเทศในเวทีก ารค้า โลก คณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ได้ ป รึก ษาลงมติ ให้ เ สนอร่า ง พระราชบั ญญั ติ ก ารอำนวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทาง
ราชการ พ.ศ.......ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ ใช้ อ ำนาจหน้ า ที่ ข อง
นายกรั ฐมนตรี และคณะรัฐ มนตรี ตามาตรา 43 วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ว คราว)
พุท ธศั กราช 2557 เสนอร่า งพระราชบัญ ญั ติดั งกล่า วต่ อสภานิ ติบั ญญั ติ แห่ งชาติ พิจ ารณาเป็ นเรื่อ งเร่ งด่ วน สภานิ ติ
บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ใ นการ ประชุ มครั้ งที่ 25/2557 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2557 ได้ พิจ ารณาร่ า ง
พระราชบั ญ ญัติ ดัง กล่ าวแล้ว ลงมติ เห็ นสมควรประกาศใช้เ ป็น กฎหมาย นายกรั ฐมนตรี ได้น ำร่ างพระราชบั ญญั ติ การ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้น ทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมี การ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้อ งได้รับอนุ ญาต
ผู้อนุญ าตจะต้องจั ดทำคู่ มือสำหรับประชาชน ซึ่ งอย่า งน้อยต้องประกอบด้วย หลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ ามี) ใน
การยื่นคำขอ ขั้ นตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลั ก ฐานที่ผู้ขออนุญ าตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ ได้
มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำ
ขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สำเนาคู่มือดังกล่าวให้พนั กงานเจ้าหน้าที่คัดสำเนาให้ โดยจะ
คิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนด้วย
มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กำหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดดังกล่ าวล่าช้าเกินสมควรให้ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

-2มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.คำจำกัดความ
“การบริหารประชาชน” หมายถึง การดำเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จตาม
คำขอ การยื่นคำขอนี้เป็นการยื่นคำขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้รับบริการ
ต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับ
แจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่
4.แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจั ดทำคู่มือ สำหรับประชาชนตามพระราชบัญ ญัติ อำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นำหลัก การของการบริหารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี มาเป็น หลัก การสำคั ญ
ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุ นของประชาชน และเพิ่ มประสิ ทธิภาพในการให้ บริการของภาครัฐ การสร้างให้ เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบั ติร าชการ โดยการลดการใช้ ดุล ยพินิ จของเจ้ าหน้ าที่ เปิ ด เผยขั้ นตอน ระยะเวลาให้ ป ระชาชนทราบ เพื่ อ
เป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคัญคือ การคำนวณความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.1 ความหมายของคู่ มือสำหรับ ประชาชน เป็นคู่ มือที่ แสดงให้ประชาชนรับ ทราบข้อมูล ที่ชัด เจน ในการ
ติดต่อ รับบริการจากหน่ว ยงานของรัฐ ว่ ามีหลั กเกณฑ์ วิธีการ ขั้น ตอน ระยะเวลา เอกสารและหลัก ฐานที่ จำเป็นอย่างไร
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.2 ขอบเขตการดำเนิน การ หน่ว ยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบั งคับ กำหนดให้ ประชาชน
ต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดำเนินการใดๆ ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
4.3 วัตถุ ประสงค์ ในการจั ดทำคู่มือ สำหรับประชาชน การจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนมี วัตถุ ประสงค์
ดังนี้.1) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

-34.4 เป้าหมายของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนทีม่ ีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องมา
ยื่นขออนุญาตก่อนดำเนินการใด มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และนำไปใช้ในการให้บริการประชาชน
5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำคู่มือสำหรั บประชาชน
➢ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน
-ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส
-ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
➢ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
-ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ
- พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
➢ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ
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คู่มือสำหรับประชาชน/งานที่ให้บริก าร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี
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คูมือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 042-219954

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

โทรสาร : 042-219954

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ :

http://bandung.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
ภาษีโรงเรือ นและที่ดิน คือ ภาษีที่ จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆกั บที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกั บโรงเรือนหรือสิ่งปลู ก
สร้างนั้น ๆ และในปีที่ผ่านมาได้มีก ารใช้ประโยชน์ใ นทรัพย์ สินนั้น เช่ น ให้เช่า , ทำการค้าขาย ,โกดัง หรื อเพื่อใช้ ประกอบ
กิจการอื่ นๆ เพื่อหารายได้ ต้องมีทรั พย์สินอัน ได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลู กสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ ดิน ซึ่งใช้ต่ อเนื่องกับ โรงเรือ น
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 9,10
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน
ผ.ท.4 และ ผ.ท.5
3.คำนวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

-6กรณีผู้ชำระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ชำระทันทีให้ดำเนินการ ดังนี้
1.เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชำระภายใน30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
หากชำระ เกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5%
เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5%
เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5%
เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10%
เกิน 4 เดือนต้องดำเนินคดี
2.ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)

จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5%
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติ ดต่อ เพื่อร้อ งเรียนได้ ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง โทรศัพท์: 042-219954
หรือ เว็บไซต์ : http://bandung.go.th

-7ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คูมือสำหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ

การรับชำระภาษีป้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 042-219954

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

โทรสาร : 042-219954

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ :

http://bandung.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
ป้าย หมายความว่า ป้า ยแสดงชื่อ ยี่ห้ อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิ จการอื่น เพื่อหารายได้
หรื อ โฆษณาการค้า หรือ กิ จการอื่ น เพื่ อหารายได้ ไม่ ว่า จะได้แ สดงหรือ โฆษณาไว้ที่ วั ตถุ ใด ๆ ด้ว ยอัก ษร ภาพ หรื อ
เครื่ องหมายที่ เขีย น แกะสลั ก จารึ กหรือ ทำให้ป รากฏด้ วยวิธี อื่น ให้เ จ้าของป้า ยมีห น้า ที่เ สียภาษี ป้า ยโดยเสีย เป็น รายปี
ยกเว้นป้ ายที่เริ่มติดตั้งหรื อแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วัน เริ่มติดตั้ งหรื อแสดงจนถึ งวันสิ้น ปีและให้ คิดภาษี ป้ายเป็ น
รายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุด ท้ายของปี
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

พร้อมเอกสารประกอบ
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4
และ ผ.ท.5
3.คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

-12ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

จำนวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)

จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
1) อักษรไทยล้วน 3 บาท
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่อ งหมายอื่น 20 บาท
3) ป้ายดังต่อไปนี้
ก. ไม่มีอักษรไทย40 บาท
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ40 บาท
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็ นเหตุให้
ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5) ป้ายใดต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ข้างต้นสามารถติ ดต่อ เพื่อร้อ งเรียนได้ ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง โทรศัพท์: 042-219954
หรือ เว็บไซต์ : http://bandung.go.th
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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