
คู่มือส าหรบัประชาชน : การรับช าระภาษโีรงเรือนและที่ดนิ 
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรา้งอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 
วิธีการช าระภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
4. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สิน
ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
7. กรณีทีผู่้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 
15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน
นับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รบัค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพจิารณาให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทางการใหบ้ริการ 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัด

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-4186 
www.wangang.go.th)) 
 
 
 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :31 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลา : 1 วันนับแต่ผู้รับบริการมายื่นค า
ขอ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / องค์การ
บริหารส่วนต าบล.....(ระบุช่ือ) / เมืองพัทยา))) 

1 วัน กองคลัง 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมิน
ภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษ ี
 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / องค์การ
บริหารส่วนต าบล.....(ระบุช่ือ) / เมืองพัทยา))) 

30 วัน กองคลัง 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชนหรอืบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
3) 

 
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและทีด่นิพร้อมส าเนาเช่นโฉนด
ทีด่นิใบอนญุาตปลกูสร้างหนังสือสญัญาซื้อขายหรือใหโ้รงเรือนฯ 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนาเช่นใบทะเบยีนการค้า
ทะเบียนพาณชิยท์ะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือใบอนญุาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณนีิติบุคคล) 
พร้อมส าเนา 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

- 
 

 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง 
(หมายเหตุ: ( 158 หมู่ที่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศพัท์/โทรสาร 0-7535-
4186 www.wangang.go.th)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.9) 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงาน:การรับช าระภาษีโรงเรือนและทีดิน 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลพญาขัน อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เทศบาลต าบลพญาขนั อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัต ิ
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

 
1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พืน้ที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ข้อมูลส าหรบัเจ้าหน้าที ่



ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีโรงเรือนและทีดิน สุทธิศา 
31/08/2558 15:56 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


