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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:  กระทรวงมหาดไทย   

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การรบัชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หนวยงานเจาของกระบวนงาน:  กระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหัวถนน 

อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร 

2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

3. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

4. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 247 

5. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

6. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

7. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

8. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน    0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรบัชําระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 25/05/2558 16:24  

10. ชองทางการใหบริการ  

 องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

โทรศัพท : 0-5586-5027  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (ไมมีพกัเที่ยง)  

หมายเหตุ  ( - ) 
 

11. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือน

และที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสรางอยางอื่นๆและที่ดินที่ใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น

น้ันโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงือ่นไขดังน้ี 
 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสมัพันธข้ันตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 
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2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจาของทรัพยสินย่ืนแบบแสดงรายการทรพัยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 

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

5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสนิชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีทีเ่จาของทรพัยสินชําระภาษีเกนิ

เวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราทีก่ฎหมายกําหนด 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรพัยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 15 วันนับแต

ไดรับแจงการประเมินโดยผูบรหิารทองถ่ินช้ีขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสิน

ย่ืนอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่เติมไดในขณะน้ันผู

รับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคํา

ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรบัคําขอจะดําเนินการ

คืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ

ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว

เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี 

ประเภทขั้นตอน 

รายละเอียดของ

ขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของทรัพยสิน

ย่ืนแบบแสดง

รายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อให

พนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน องคการบรหิาร 

สวนตําบล 

หัวถนน 

 

2 การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่

พิจารณา

ตรวจสอบรายการ

ทรัพยสินตามแบบ

30 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบล 

หัวถนน 

 ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วัน

นับจากวันที่

ย่ืนแบบแสดง
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แสดงรายการ

ทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) และแจง

การประเมินภาษี

ใหเจาของ

ทรัพยสิน

ดําเนินการชําระ

ภาษี 

รายการ

ทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 

13.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย

หนวยงานของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2 ทะเบียนบานพรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3 หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ

โรงเรือนและที่ดินพรอม

สําเนาเชนโฉนดที่ดิน

ใบอนุญาตปลูกสราง

หนังสือสญัญาซื้อขาย

หรือใหโรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4 หลักฐานการประกอบ

กิจการพรอมสําเนาเชน

ใบทะเบียนการคา

ทะเบียนพาณิชยทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่มหรือ

- 1 1 ชุด - 
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ใบอนุญาตประกอบ

กิจการคาของฝาย

สิ่งแวดลอม สัญญา

เชาอาคาร 

5 หนังสือรบัรองนิติบุคคล

และงบแสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติบุคคล) 

พรอมสําเนา 

 

- 1 1 ชุด - 

6 หนังสือมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

                                                       - 

 

15. คาธรรมเนียม   - 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร   

โทรศัพท : 0-5586-5027  

หมายเหตุ    - 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)  

2. แบบคํารองขอใหพจิารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 

18. หมายเหตุ  - 

 


