
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษโีรงเรอืนและทดีนิ 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพรอาํเภอเมืองเพชรบรูณจั์งหวัดเพชรบรูณ์กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบัญญตัภิาษีโรงเรอืนและทดีนิพ.ศ. 2475 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิมีหนา้ทใีนการรบัชาํระภาษีโรงเรอืนและ
ทดีนิจากทรัพยส์นิทเีป็นโรงเรอืนหรอืสงิปลกูสรา้งอย่างอนืๆและทดีนิทใีชต้่อเนอืงกับโรงเรอืนหรอืสงิปลกูสรา้งอย่างอนืนันโดยมี
หลักเกณฑว์ธิกีารและเงอืนไขดังน ี
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ (เทศบาล/องคก์ารบรหิารส่วนตําบล/เมอืงพัทยา) ประชาสมัพันธข์นัตอนและ 
วธิกีารชําระภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของทรพัย์สนิทราบเพอืยนืแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจา้ของทรัพยส์นิยนืแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์
 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์นิและแจง้การประเมนิภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 
5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิรบัชาํระภาษี (เจา้ของทรัพย์สนิชําระภาษีทันทหีรอืชาํระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. เจา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชาํระภาษีภายใน 30 วนันับแตไ่ดร้ับแจง้การประเมนิกรณีทเีจา้ของทรัพยส์นิชําระภาษีเกนิเวลาที
กําหนดจะตอ้งชาํระเงนิเพมิตามอัตราทกีฎหมายกําหนด 
 
7. กรณีทผีูรั้บประเมนิ (เจา้ของทรัพย์สนิ) ไม่พอใจการประเมนิสามารถอุทธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถนิไดภ้ายใน 15 วันนับแตไ่ดรั้บ
แจง้การประเมนิโดยผูบ้รหิารทอ้งถนิชขีาดและแจง้เจา้ของทรัพยส์นิทราบภายใน 30 วันนับจากวันทเีจา้ของทรัพยส์นิยนือุทธรณ์ 
(ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้นขณะนันผูร้บัคํา
ขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิหากผูย้นืคําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิไดภ้ายในระยะเวลาทกํีาหนดผูรั้บคาํขอจะดําเนนิการคนืคํา
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจา้หนา้ทจีะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้นืคําขอจะดาํเนนิการแกไ้ขคาํขอหรอืยนื
เอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่ือเรมินับหลังจากเจา้หนา้ทผีูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
11.จะดําเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่ันทพีจิารณาแลว้เสรจ็ 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร๓๓๓หมู่ท๙ีตําบลชอนไพร
อําเภอเมอืงจังหวัดเพชรบรูณ๖์๗๐๐๐โทร. ๐๕๖๙๑๓๗๖๖/
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :31 วัน 



 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของทรพัย์สนิยืนแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
เพอืใหพ้นักงานเจา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วันนับแตผู่รั้บบรกิารมายนืคําขอ 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบชุอื) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบชุอื) / เมอืงพัทยา)) 

1 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถนิ 

 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทพีจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรพัย์สนิดําเนนิการชาํระภาษี 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันทยีืนแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตั ิ
ราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืเทศบาล.....(ระบชุอื) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบชุอื) / เมอืงพัทยา)) 

30 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถนิ 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรอนืทอีอกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธโิรงเรอืนและทดีนิพรอ้มสําเนาเชน่โฉนด
ทดีนิใบอนุญาตปลกูสรา้งหนงัสอืสญัญาซอืขายหรอืใหโ้รงเรอืนฯ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการพรอ้มสําเนาเช่นใบทะเบยีนการคา้
ทะเบยีนพาณชิยท์ะเบยีนภาษมูีลคา่เพมิหรอืใบอนุญาตประกอบ
กจิการคา้ของฝ่ายสงิแวดลอ้ม สญัญาเชา่อาคาร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลและงบแสดงฐานะการเงนิ (กรณนีติ ิ
บคุคล) พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (กรณมีอบอาํนาจใหดํ้าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) อตัรารอ้ยละ 12.5/ปี 

(หมายเหตุ: -) 
คา่ธรรมเนยีม 12.5 บาท 
 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลชอนไพร๓๓๓หมู่ท๙ีตําบลชอนไพรอําเภอเมอืงจังหวัดเพชรบรูณ๖์๗๐๐๐โทร. 

๐๕๖๙๑๓๗๖๖ 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

3) ศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชนั 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์บัเรอืงรอ้งเรยีนสําหรบันักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคู่มอืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) 1. แบบแจง้รายการเพอืเสยีภาษีโรงเรอืนและทดีนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารอ้งขอใหพ้จิารณาการประเมนิภาษี

โรงเรอืนและทดีนิ (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรอืนและทดีนิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักบรหิารการคลังทอ้งถนิกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิสํานักบรหิารการคลัง
ทอ้งถนิ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหนว่ยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัภิาษีโรงเรอืนและทดีนิพ.ศ. 2475 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทกํีาหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีต่อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่ือประชาชน 22/07/2015 09:09 
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วันทเีผยแพรคู่่มอื: - 


