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คูมอืสาํหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หนวยงานที่รับผดิชอบ:สวนการคลัง 

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะขันธ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาํระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบรหิารการคลังทองถ่ิน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมลูสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน] การรับชาํระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25/05/2558 16:24  
11. ชองทางการใหบริการ  
12.  

1) สถานที่ใหบริการ  องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
12/2  หมูที ่2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
โทรศพัท  075 493111   โทรสาร  075 493111  
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (-) 
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13. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชาํระภาษี

โรงเรือนและที่ดินจากทรพัยสินที่เปนโรงเรือนหรอืส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรอืส่ิงปลูก

สรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมอืงพทัยา) ประชาสัมพนัธขั้นตอนและ 
วิธีการชาํระภาษ ี
2. แจงใหเจาของทรพัยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรพัยสิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจาของทรพัยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมนิภาษ ี(ภ.ร.ด.8) 
5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชาํระภาษ ี(เจาของทรพัยสินชําระภาษีทนัทีหรอืชาํระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. เจาของทรพัยสินดําเนินการชาํระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมนิกรณีที่เจาของทรพัยสินชําระภาษีเกิน

เวลาที่กําหนดจะตองชาํระเงนิเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
7. กรณีที่ผูรับประเมนิ (เจาของทรพัยสิน) ไมพอใจการประเมนิสามารถอุทธรณตอผูบรหิารทองถ่ินไดภายใน 15 วันนับ

แตไดรับแจงการประเมนิโดยผูบรหิารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรพัยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของ

ทรพัยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรอืไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบนัทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู

ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ

หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเหน็วามคีวามครบถวนตามที่ระบไุวในคูมอืประชาชน 
11.จะดําเนินการแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิารณาแลวเสร็จ 
 

14. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรพัยสินยื่นแบบ

แสดงรายการทรพัยสิน 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วันนับแต
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูรับบรกิารมายื่น

คําขอ 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บรหิารสวนตําบล

.....(ระบชุื่อ) / 
เมอืงพทัยา) 

2) 

การพจิารณา 
 

พนักงานเจาหนาที่พจิารณา

ตรวจสอบรายการทรพัยสิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรพัยสิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจงการประเมนิภาษีให

เจาของทรพัยสินดําเนินการ

ชาํระภาษ ี
 

30 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ

จากวันที่ยื่นแบบ

แสดงรายการ

ทรพัยสิน 

(ภ.ร.ด.2) (ตาม

พระราชบญัญัติวิธี

ปฏิบตัิราชการทาง

ปกครองฯ) 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บรหิารสวนตําบล

.....(ระบชุื่อ) / 
เมอืงพทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
15. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรฐั 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสทิธิ์

โรงเรอืนและที่ดิน

พรอมสาํเนาเชน

โฉนดที่ดิน

ใบอนุญาตปลกู

สรางหนังสอื

สญัญาซื้อขาย

หรือใหโรงเรอืนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอมสาํเนาเชน

ใบทะเบียน

การคาทะเบียน

พาณิชยทะเบียน

ภาษีมลูคาเพิ่ม

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คาของฝาย

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สิ่งแวดลอม

 สญัญา

เชาอาคาร 

5) 

หนังสอืรบัรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสอืมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรบัยื่นเพิ่มเติม 
 

17. คาธรรมเนียม 
ไมมขีอมลูคาธรรมเนียม 

 
18. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  12/2  หมูที่ 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท/โทรสาร  075 493111 
2) ชองทางการรองเรียนศนูยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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19. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก  

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

โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

 
20. หมายเหต ุ
- 
 

วนัที่พมิพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย วันวิสาปรชีานนัท 

อนุมตัโิดย ดุษฎสุีวัฒวิตยากร 

เผยแพรโดย ณฐิณีสงกุมาร 

 
 

 
 


