
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบรูณ์ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยส์ินท่ีเปน็โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆแล
ะที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 
วิธีการชำระภาษ ี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์นิและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของทรัพยส์ินชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรัพย์สินดำเนินการชำระภาษภีายใน 30 
วันนับแต่ไดร้ับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีเกนิเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิม่ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณต์่อผู้บรหิารท้องถิ่นไดภ้ายใน 15 
วันนับแต่ไดร้ับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งเจา้ของทรัพย์สินทราบภายใน 30 
วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยืน่อุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิม่เติมได้ในขณะนั้นผูร้ับคำขอและผู้ยื่น
คำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผูย้ื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้
ยื่นคำขอไมด่ำเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผูร้ับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนนิการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเตมิครบถ้วนตามบันทึกสองฝา่ยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผูร้ับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความ
ครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ในคู่มือประชาชน 
11.จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาใหผู้้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ถนนสายสระบุรี - หลม่สกั 
อำเภอวิเชียรบรุี จังหวัดเพชรบรูณ ์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 31 วัน 
 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วนันับแต่ผู้รับบริการมายื่นคำขอ 
))  

1 วัน - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์ินตามแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
และแจ้งการประเมินภาษีใหเ้จ้าของทรัพย์สินดำเนินการชำระภาษ ี
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 
วันนับจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
(ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองฯ) 
 
))  

30 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ) 

- 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมสำเนาเช่นโฉนดที่ดินใบอนุญ
าตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซ้ือขายหรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รับรองสำเนาทุกหน้า) 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกจิการพร้อมสำเนาเช่นใบทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิ
ชย์ทะเบียนภาษมีูลค่าเพ่ิมหรือใบอนุญาตประกอบกจิการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้
อม สัญญาเช่าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (รำรับสำเนาทุกหน้า) 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิตบิุคคล) พร้อมสำเนา) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอำนาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ ((กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน)) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(หมายเหตุ: ((ตามแบบ ภ.ร.ด.) (คดิอัตราบริการตาม ขนาดความกวา้ง 
ความยาว/ภาษีร้อยละ 12.5 ต่อ ปี)))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 
1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปารค์ ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ตัวอย่างแบบฟอร์ม แจ้งรายการเพื่อเสียภาษโีรงเรือนและที่ดิน 

(หมายเหตุ: (แบบ ภ.ร.ด.2 ตามพระราชบญัญัตภิาษีโรงเรือนและทีด่ิน พ.ศ. 2475))  
 
 



หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พ้ืนที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จำนวนคำขอที่มากท่ีสุด 0 
 จำนวนคำขอที่น้อยท่ีสุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน] การรับชำระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 06/08/2558 11:12 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: - 

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที ่


