
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรุ ี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีโรงเรอืนและ

ทีด่นิจากทรัพยส์นิทีเ่ป็นโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆ และทีด่นิทีใ่ชต้อ่เนือ่งกับโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่นัน้ โดย

มหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข ดงันี้ 

 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต าบล/เมอืงพัทยา) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและ 

วธิกีารช าระภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของทรัพยส์นิทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 

 

3. เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์

 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์นิและแจง้การประเมนิภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 

5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับช าระภาษี (เจา้ของทรัพยส์นิช าระภาษีทนัท ีหรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. เจา้ของทรัพยส์นิด าเนนิการช าระภาษีภายใน 30 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ กรณีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิช าระภาษีเกนิเวลาที่

ก าหนด จะตอ้งช าระเงนิเพิม่ตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 

 

7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของทรัพยส์นิ) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ได ้ภายใน 15 วนั นับแตไ่ดรั้บ

แจง้การประเมนิ โดยผูบ้รหิารทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้เจา้ของทรัพยส์นิทราบภายใน 30 วนั นับจากวนัทีเ่จา้ของทรัพยส์นิยืน่

อทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค า

ขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนนิการคนื

ค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่

เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

11.จะด าเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
 

องคก์ารบรกิารสว่นต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรุ ี
15170 โทร 036 795 301/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 31 วนั 



 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 

เพือ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วนั นับแตผู่รั้บบรกิารมายืน่ค าขอ 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

1 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 

พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ

แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรัพยส์นิด าเนนิการช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนั นับจากวนัทีย่ืน่แบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครองฯ) 

2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

30 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิโ์รงเรอืนและทีด่นิพรอ้มส าเนา เชน่ โฉนด

ทีด่นิ ใบอนุญาตปลูกสรา้ง หนงัสอืสญัญาซือ้ขาย หรอืใหโ้รงเรอืน
ฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการพรอ้มส าเนา เช่น ใบทะเบยีนการคา้ 
ทะเบยีนพาณชิย ์ทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิม่ หรอืใบอนุญาตประกอบ

กจิการคา้ของฝ่ายสิง่แวดลอ้ม สญัญาเชา่อาคาร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล และงบแสดงฐานะการเงนิ (กรณีนติ ิ
บุคคล) พรอ้มส าเนา 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 



 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาล...../องคก์ารบรหิารสว่นต าบล...../เมอืงพัทยา(ระบหุน่วยงานทีไ่ดรั้บมอบหมายใหรั้บเรือ่งรอ้งเรยีน) 

หมายเลขโทรศพัท ์................................ หรอื ....................................... (ระบชุอ่งทางอืน่ๆ ถา้ม)ี 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค ารอ้งขอใหพ้จิารณาการประเมนิภาษี
โรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 9) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การรับช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักบรหิารการคลังทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ส านักบรหิารการคลัง

ทอ้งถิน่ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิ พ.ศ. 2475  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ ณัฏฐภ์รณ์  ปัทมโรจน ์องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางโทน 

อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรุ ี15170ส าเนาคูม่อืประชาชน 06/08/2015 10:06 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


