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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีโรงเรือนและทดีิน 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลซบัสมบรูณ์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลซบัสมบรูณ์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและทีดินพ.ศ. 2475 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทใีห้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทีสุด 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีดิน 25/05/2558 16:24  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ   หมู่ที 9 ทีทําการองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลซบัสมบูรณ์ ตําบลซับสมบูรณ์  

อําเภอวิเชียรบรีุ จังหวดัเพชรบูรณ์  8  / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีทางราชการกําหนด)  

                               ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มีบริการพกัเทียง) 

หมายเหต ุ(-) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและทีดินพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีหน้าทใีนการรับชําระภาษี

โรงเรือนและทีดนิจากทรัพย์สินทีเป็นโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอย่างอืนๆและทีดินทีใช้ตอ่เนอืงกบัโรงเรือนหรือสิงปลูก

สร้างอยา่งอืนนนัโดยมีหลกัเกณฑ์วธีิการและเงือนไขดงัน ี

 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (เทศบาล/องคก์ารบริหารสว่นตําบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธ์ขนัตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพือยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจ้าของทรัพย์สินยืนแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 

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

5.องค์กรปกครองส่วนท้องถินรบัชําระภาษี (เจ้าของทรัพยสิ์นชําระภาษีทนัทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนนิการชําระภาษีภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมินกรณีทีเจ้าของทรัพยสิ์นชาํระภาษีเกิน

เวลาทีกําหนดจะต้องชําระเงินเพิมตามอตัราทกีฎหมายกําหนด 

7. กรณีทผีู้ รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถินได้ภายใน 15 วนันบั

แต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถินชีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัทีเจ้าของ

ทรัพย์สินยืนอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไขเพิมเติมได้ในขณะนนั

ผู้ รับคําขอและผู้ ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผู้ยนืคําขอไม่ดําเนนิการแก้ไข/เพิมเติมได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ

หรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริมนบัหลงัจากเจ้าหน้าทผีู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามทีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยืนแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) เพือให้พนกังาน

เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั งานจดัเก็บ

รายได้  

กองคลงั  

อบต.ซบัสมบูรณ์ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าทพิีจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจ้งการประเมินภาษีให้

เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ

ชําระภาษี 
 

30 วนั งานจดัเก็บ

รายได้  

กองคลงั  

อบต.ซบัสมบูรณ์ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทอีอกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบยีนบ้าน - 1 1 ชดุ - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

พร้อมสําเนา 

3) 

หลกัฐานแสดง

กรรมสิทธิ

โรงเรือนและทีดิน

พร้อมสําเนาเชน่

โฉนดทดีิน

ใบอนุญาตปลูก

สร้างหนงัสือ

สญัญาซือขาย

หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

พร้อมสําเนาเชน่

ใบทะเบียน

การค้าทะเบียน

พาณิชย์ทะเบียน

ภาษีมลูค่าเพิม

หรือใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

ค้าของฝ่าย

สิงแวดล้อม

 สญัญา

เช่าอาคาร 

- 1 1 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บคุคล) พร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   หมู่ที 9 องค์การบริหารส่วนตาํบลซบัสมบูรณ์ ตาํบลซบัสมบูรณ์ อาํเภอวเิชียรบุรี  

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ 8   โทร 056713987 

www.subsombun.go.th 

หมายเหต-ุ 

 

  

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจ้งรายการเพือเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พจิารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและทีดิน (ภ.ร.ด. 9) 

- 

 

19. หมายเหต ุ

- 


