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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.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  องคการบริหารสวน

ตําบลหนองนางนวล  18/07/2015 22:37  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล  อําเภอ

หนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 61110 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ ( โทรศัพท : 056-510988   โทรสาร  :  056-510988  หรือ เว็บไซต 

http://www.nongnangnuan.go.th) 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินจากทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ และท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน กรณีท่ีเจาของทรัพยสินชําระ
ภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด จะตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
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7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินได ภายใน 15 วัน 
นับแตไดรับแจงการประเมิน โดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี
เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบ
เอกสาร 
 

10 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล อําเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที/ราย นับแต
ผูรับบริการมายื่น
คําขอ 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภ.ร.ด.2) และแจงการ
ประเมินภาษีใหเจาของ
ทรัพยสินดําเนินการชําระ
ภาษี 
 

30 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล อําเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วัน นับ
จากวันท่ียื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพยสิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
นางนวล) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   31 วัน 
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13. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอ่ืน
ท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบานพรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์โรงเรือน
และท่ีดินพรอมสําเนา 
เชน โฉนดท่ีดิน 
ใบอนุญาตปลูกสราง 
หนังสือสัญญาซ้ือขาย 
หรือใหโรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการประกอบ
กิจการพรอมสําเนา 
เชน ใบทะเบียน
การคา ทะเบียน
พาณิชย ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาของฝาย
สิ่งแวดลอม
 สัญญาเชา
อาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล และงบแสดง
ฐานะการเงิน (กรณี
นิติบุคคล) พรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

15. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

16. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 61110 

หมายเหตุ (หมายเลขโทรศัพท : 056-510988  หมายเลขโทรสาร : 056-510988 

หรือ  เว็บไซต  http : //www.nongnangnuan.go.th) 
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

18. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 17/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล

หนองนางนวล อําเภอหนอง
ฉาง จังหวัดอุทัยธานี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 
 

 


