
1/5 
 

คู่มอืส ำหรับประชำชน  :  กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและทีด่ิน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  : องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งซา้ย 

กระทรวง   : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การรับช าระภาษโีรงเรือนและท่ีดนิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 25/05/2558 16:24

  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนทีใ่ห้บริกำร   องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (ไมพ่ักเท่ียง) 

หมำยเหตุ   (การช าระค่าธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษี

โรงเรือนและท่ีดนิจากทรัพย์สนิท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและท่ีดนิท่ีใชต้อ่เนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สร้างอย่างอื่นน้ันโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้

1. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เมอืงพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขัน้ตอนและ 

วธีิการช าระภาษี 
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2. แจ้งให้เจา้ของทรัพย์สนิทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจ้าของทรัพย์สนิย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกุมภาพันธ์ 

4. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สนิและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

5.องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษ ี(เจ้าของทรัพย์สนิช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษภีายในก าหนดเวลา) 

6. เจ้าของทรัพย์สนิด าเนนิการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแตไ่ด้รับแจ้งการประเมินกรณท่ีีเจ้าของทรัพย์สนิช าระ

ภาษีเกินเวลาท่ีก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

7. กรณท่ีีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สนิ) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 

15 วันนับแตไ่ด้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สนิทราบภายใน 30 วันนับ

จากวันท่ีเจ้าของทรัพย์สนิย่ืนอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณคี าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิ่มเตมิไดใ้น

ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม

ก าหนดระยะเวลาใหผู้้ย่ืนค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเตมิหากผู้ย่ืนค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเตมิได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

9. พนักงานเจ้าหนา้ทีจ่ะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผู้ย่ืนค าขอจะด าเนนิการแกไ้ข

ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหนา้ทีผู่้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้เห็นว่ามคีวามครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มอืประชาชน 

11.จะด าเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่ันท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าของทรัพย์สนิย่ืนแบบแสดง

รายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) 

เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าท่ี

ตรวจสอบเอกสาร 

 

5 นาที งานจัดเก็บ

รายได้ 

 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน

นับแตรั่บบริการมายื่น

ค าขอ 

2. หนว่ยงาน

ผู้รับผิดชอบคืองาน

จัดเก็บรายได้ 

อบต.ชา้งซ้าย 

2) 

การพจิารณา 

 

พนักงานเจา้หน้าท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง

การประเมินภาษีให้เจ้าของ

ทรัพย์สนิด าเนนิการช าระภาษี 

 

30 วัน งานจัดเก็บ

รายได้ 

 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วันนับจาก

วันท่ีย่ืนแบบแสดง

รายการทรัพย์สนิ 

(ภ.ร.ด.2) (ตาม

พระราชบัญญัติวิธี

ปฏบัิตริาชการทาง

ปกครองฯ) 

2. หนว่ยงาน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

ผู้รับผิดชอบคืองาน

จัดเก็บรายได้ 

อบต.ชา้งซ้าย 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน  

 

13. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน 

 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือบัตร

อื่นท่ีออกให้โดย

หนว่ยงานของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้านพร้อม

ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสทิธ์ิโรงเรือน

และท่ีดนิพร้อม

ส าเนาเชน่โฉนด

ท่ีดนิใบอนุญาต

ปลูกสร้างหนังสอื

สัญญาซือ้ขายหรือ

ให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกจิการ

พร้อมส าเนาเชน่ใบ

ทะเบียนการคา้

ทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ

ใบอนุญาต

ประกอบกจิการคา้

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ของฝ่ายงแวดลอ้ม

สัญญาเช่าอาคาร 

5) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบแสดง

ฐานะการเงิน 

(กรณนีติบุิคคล) 

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบอ านาจ 

(กรณมีอบอ านาจ

ให้ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

 

15. ค่ำธรรมเนียม 

ไมม่ขี้อมูลค่าธรรมเนยีม 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน   ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

หมำยเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซา้ย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค ารอ้งขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือน

และที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 

- 
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18. หมำยเหต ุ

- 

 

 

 

 

 


