
คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลน้ํากอ อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน 
3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบรกิาร:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ        งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

                             กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลน้ํากอ  
โทรศัพท  0-5670-9455 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหต ุ(-) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้  
  1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
  2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
  3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
  4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
  5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
  6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีท่ีเจาของทรัพยสินชําระ
ภาษีเกินเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
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  7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 15 
วันนับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเจาของ
ทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 
  8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
  10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
  11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให
พนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน -  กองคลงั/ 
อบตน้ํากอ 

1. ระยะเวลา : 1 วันนับแต
ผูรับบริการมายื่นคําขอ 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคการบริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพยสินตาม
แบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสิน
ดําเนินการชําระภาษี 
 

30 วัน -  กองคลงั/ 
อบตน้ํากอ 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 
วันนับจากวันท่ียื่นแบบแสดง
รายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
(ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
ฯ) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคการบริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครฐั

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ี
ออกใหโดยหนวยงาน
ของรฐั 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบานพรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์โรงเรือนและ
ท่ีดินพรอมสําเนาเชน
โฉนดท่ีดินใบอนุญาต
ปลูกสรางหนังสือ
สัญญาซ้ือขายหรือให
โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการประกอบ
กิจการพรอมสําเนาเชน
ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการคาของ
ฝายสิ่งแวดลอมสัญญา
เชาอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติบุคคล
และงบแสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บคุคล) พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร 

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรยีน 

1)  ชองทางการรองเรยีนองคการบริหารสวนตําบลน้ํากอ   โทรศัพท  0-56-749-1  หรือ 
                              เว็บไซต   http://www.obtlomkao.go.th 

2)  ชองทางการรองเรยีน   ศูนยบริการประชาชน  สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ     (เลขท่ี ๑ ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. ๑๐๓๐๐/ สายดวน ๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.go.th/ 
                 ตู ปณ. ๑๑๑๑ เลขท่ี ๑ ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. ๑๐๓๐๐) 

 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลน้ํากอ อําเภอ

หลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 
อนุมัติโดย นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํากอ  
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลน้ํากอ อําเภอ

หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 
 

 

http://www.obtlomkao.go.th/�

