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คูมือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 25/05/2558 16:24  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สถานท่ีท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โทรศัพท 

03671 5427 ตอ 0, โทรสาร 0 36715 426 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   

(ไมมีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชำระภาษีโรงเรือน

และท่ีดินจากทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน

นั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

 

 



2/5 
 

 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ ข้ันตอนและ 

วิธีการชำระภาษี 

 2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

 3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 

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

 5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชำระภาษี (เจาของทรัพยสินชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)] 

 6. เจาของทรัพยสินดำเนินการชำระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีท่ีเจาของทรัพยสินชำระภาษี

เกินเวลาท่ีกำหนดจะตองชำระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด 

 7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 15 วันนับ

แตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเจาของ

ทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

 8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น

ผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่น

คำขอดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผูรับคำขอจะ

ดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอจะดำเนินการแกไขคำขอ

หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคำขอไดตรวจสอบคำขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

 11.จะดำเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) เพ่ือใหพนักงาน

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วัน องคการบริหาร

สวนตำบลทาคลอ 

อำเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี 

(1. ระยะเวลา : 1 

วันนับแต

ผูรับบริการมายื่น

คำขอ 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตำบล



3/5 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจง

การประเมินภาษีใหเจาของ

ทรัพยสินดำเนินการชำระ

ภาษี 

 

30 วัน องคการบริหาร

สวนตำบลทาคลอ 

อำเภอแกงคอย 

จังหวัดสระบุรี 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วันนับ

จากวันท่ียื่นแบบ

แสดงรายการ

ทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) (ตาม

พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตำบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม  31 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว

ประชาชนหรือบัตรอ่ืน

ท่ีออกใหโดยหนวยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบานพรอม

สำเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์โรงเรือนและ

ท่ีดินพรอมสำเนาเชน

โฉนดท่ีดินใบอนุญาต

ปลูกสรางหนังสือ

สัญญาซ้ือขายหรือให

โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 

หลักฐานการประกอบ

กิจการพรอมสำเนา

เชนใบทะเบียนการคา

ทะเบียนพาณิชย

ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการคาของ

ฝายสิ่งแวดลอมสัญญา

เชาอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบแสดง

ฐานะการเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พรอมสำเนา 

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) 

หนังสือมอบอำนาจ 

(กรณีมอบอำนาจให

ดำเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

หมายเหตุ (เลขท่ี 89 หมูท่ี 8 ตำบลทาคลอ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  18110 /โทร 0 3671 5427 ตอ 0,

โทรสาร 0 3671 5426 / เว็บไซต www.thaklor.go.th) 

  

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคำรองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 


