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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การร ับชาํระภาษีโรงเร ือนและที�ดนิ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกดุชมุแสง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การรบัชาํระภาษีโรงเรือนและที
ดนิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกับรหิารการคลงัทอ้งถิ
น 
3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:รบัแจง้  
5. กฎหมายที�ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี�เก ี�ยวข ้อง: 

1) พระราชบัญญติัภาษีโรงเรือนและที�ดินพ.ศ. 2475 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั
วไป  
7. พื5นท ี�ให ้บร ิการ: ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท ี�กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี�มากท ี�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี�น้อยท ี�สุด 0  
10. ชื�ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การรบัชาํระภาษีโรงเรือนและที
ดนิ 25/05/2558 16:24  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

สถานที�ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง 
 หมู่ 17  ตําบลกุดชุมแสง อําเภอหนองบัวแดง  
จังหวดัชัยภูมิ  36210 
โทรศัพท์ : 044-056017   
โทรสาร : 054-056017 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและที
ดนิพ.ศ. 2475 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นมีหนา้ที
ในการรบัชาํระภาษี
โรงเรือนและที
ดนิจากทรพัยส์ินที
เป็นโรงเรือนหรือสิ
งปลกูสรา้งอยา่งอื
นๆและที
ดนิที
ใชต้อ่เนื
องกบัโรงเรือนหรือสิ
งปลกู
สรา้งอยา่งอื
นนัBนโดยมีหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงื
อนไขดงันี B 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
น (เทศบาล/องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธข์ัBนตอนและ 
วิธีการชาํระภาษี 
2. แจง้ใหเ้จา้ของทรพัยส์ินทราบเพื
อยื
นแบบแสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจา้ของทรพัยส์ินยื
นแบบแสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรพัยส์ินและแจง้การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ
นรบัชาํระภาษี (เจา้ของทรพัยส์ินชาํระภาษีทนัทีหรือชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลา) 
6. เจา้ของทรพัยส์ินดาํเนินการชาํระภาษีภายใน 30 วนันบัแตไ่ดร้บัแจง้การประเมินกรณีที
เจา้ของทรพัยส์ินชาํระภาษีเกิน
เวลาที
กาํหนดจะตอ้งชาํระเงินเพิ
มตามอตัราที
กฎหมายกาํหนด 
7. กรณีที
ผูร้บัประเมิน (เจา้ของทรพัยส์ิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณต์อ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ
นไดภ้ายใน 15 วนันบั
แตไ่ดร้บัแจง้การประเมินโดยผูบ้รหิารทอ้งถิ
นชี Bขาดและแจง้เจา้ของทรพัยส์ินทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัที
เจา้ของ
ทรพัยส์ินยื
นอทุธรณ ์(ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิ
มเตมิไดใ้นขณะนัBน
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้้
ยื
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอจะ
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงันบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ
หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนัBนเรียบรอ้ยแลว้ 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูมื่อเริ
มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที
ผูร้บัคาํขอไดต้รวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามที
ระบไุวใ้นคูมื่อประชาชน 
11.จะดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ 
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13. ขั5นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�ร ับผิดชอบ 

ท ี� ประเภทขั5นตอน 
รายละเอ ียดของขั5นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของทรพัยส์ินยื
นแบบ
แสดงรายการทรพัยส์ิน 
(ภ.ร.ด.2) เพื
อใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ที
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนันบัแต่
ผูร้บับริการมายื
น
คาํขอ 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ที
พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรพัยส์ิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจง้การประเมินภาษีให้
เจา้ของทรพัยส์ินดาํเนินการ
ชาํระภาษี 
 

30 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ
น 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนันบั
จากวนัที
ยื
นแบบ
แสดงรายการ
ทรพัยส์ิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบญัญตัิวิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื
อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล
.....(ระบชืุ
อ) / 
เมืองพทัยา) 
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วนั 
 

14. งานบร ิการนี5ผ่านการดาํเนินการลดขั5นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัBนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื�นที�ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ(

โรงเรือนและที�ดิน

พร้อมสาํเนาเช่น

โฉนดที�ดิน

ใบอนุญาตปลูก

สร้างหนังสือ

สัญญาซื-อขาย

หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พร้อมสาํเนาเช่น

ใบทะเบียน

การคา้ทะเบียน

พาณิชยท์ะเบียน

- 1 1 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ภาษีมูลค่าเพิ�ม

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คา้ของฝ่าย

สิ�งแวดล้อม

 สัญญา

เช่าอาคาร 

5) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พร้อม

สาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สาํหร ับยื�นเพ ิ�มเตมิ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น  ๆสําหรับยื�นเพิ�มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน องคก์ารบริหารสว่นตาํบลกดุชมุแสง 

หมายเหตุ (044-056017) 
2) ช่องทางการร ้องเร ียน เว็บไซต ์:  www.koodchumsang.go.th 

หมายเหตุ - 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพื
อเสียภาษีโรงเรือนและที
ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาํรอ้งขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที
ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 

- 
 
 
 
 

 

วันท ี�พมิพ ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย ธญัญพทัธ ์นวลประเสรฐิ 
อนุมัตโิดย นายพศนิ พิรยิะตระกลู 
เผยแพร่โดย ธญัญพทัธ ์นวลประเสรฐิ 


