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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดนิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลสระสี่มมุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลสระสี่มมุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและทีดิ่น พ.ศ. 2475 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน ารรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีม่มุ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (-) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
พระราชบญัญตัิภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย์สนิท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ และท่ีดนิท่ีใช้ตอ่เน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลกู
สร้างอยา่งอื่นนัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดงันี ้
 
1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารสว่นต าบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและ 
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วิธีการช าระภาษี 
 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สนิทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 
 
4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สนิและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 
5.องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สนิช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 
6. เจ้าของทรัพย์สนิด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน กรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สนิช าระภาษี
เกินเวลาท่ีก าหนด จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
 
7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สนิ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ินได้ ภายใน 15 วนั นบั
แตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สนิทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเจ้าของ
ทรัพย์สนิยื่นอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ 
ผู้ รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สนิ 
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลสระสี่
มมุ อ าเภอ
ก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั นบัแต่
ผู้ รับบริการมาย่ืน
ค าขอ 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องค์การ
บริหารสว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สนิด าเนินการ
ช าระภาษี 
 

30 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลสระสี่
มมุ อ าเภอ
ก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ียื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สนิ 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบญัญตัิวิธี
ปฏิบตัิราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องค์การ
บริหารสว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) / 
เมืองพทัยา) 
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ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรัฐ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

หลกัฐำนแสดง
กรรมสทิธ์ิ
โรงเรือนและท่ีดิน
พร้อมส ำเนำ เช่น 
โฉนดท่ีดนิ 
ใบอนญุำตปลกู
สร้ำง หนงัสือ
สญัญำซือ้ขำย 
หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หลกัฐำนกำร
ประกอบกิจกำร
พร้อมส ำเนำ เช่น 
ใบทะเบียน
กำรค้ำ ทะเบยีน
พำณิชย์ 

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ทะเบียน
ภำษีมลูคำ่เพิม่ 
หรือใบอนญุำต
ประกอบกิจกำร
ค้ำของฝ่ำย
สิง่แวดล้อม
 สญัญำ
เช่ำอำคำร 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล และงบ
แสดงฐำนะ
กำรเงิน (กรณีนิติ
บคุคล) พร้อม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลสระสี่มมุ 
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หมายเหต ุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.sasimum.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (034-962693 ) โทรสาร (034-962693-603) 
3. ทางไปรษณีย์ ( หมู่ 6 บา้นเสืออีด่าง, ถนนดอนเตาอิฐ- เกาะไผ่เถือ่น ,ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม 73140 
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
5. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่ณศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสาร 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ์ 27/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลสระสี่มมุ 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 




