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คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รรบัชำ	ระภ	ษโีรงเรอืนและทีด่นิ
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางพลบั อำาเภอสองพีน่อ้ง 
จังหวดัสพุรรณบรุี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

1. ชือ่กระบวนง	น : การรับชำาระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ
2. หนว่ยง	นเจ	้ของกระบวนง	น : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล อำาเภอ

สองพีน่อ้ง จังหวดัสพุรรณบรุี
3. ประเภทของง	นบรกิ	ร : กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว
4. หมวดหมูข่องง	นบรกิ	ร : รับแจง้
5.กฎหม	ยทีใ่หอ้ำ	น	จก	รอนญุ	ต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
1) พระราชบญัญัตภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิพ.ศ. 2475

6. ระดบัผลกระทบ : บรกิารทัว่ไป
7. พืน้ทีใ่หบ้รกิ	ร : ทอ้งถิน่
8. กฎหม	ยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำ	หนดระยะเวล	 -

ระยะเวล	ทีก่ำ	หนดต	มกฎหม	ย / ขอ้กำ	หนด ฯลฯ 0 วนั
9.ขอ้มลูสถติ ิ

จำ	นวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0
จำ	นวนคำ	ขอทีม่	กทีส่ดุ 0
จำ	นวนคำ	ขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0

10. ชือ่อ	้งองิของคูม่อืประช	ชน [สำาเนาคูม่อืประชาชน] การรับชำาระภาษีโรง
เรอืนและทีด่นิ 25/05/2558 16:24

11. ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร
1) สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

บางพลบั อำาเภอสองพีน่อ้ง                              จังหวดัสพุรรณบรุ ี
โทรศพัท ์, โทรสาร 035-472490 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(เวน้วนัหยดุ
ราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30-16:30 น.   (ไมม่พัีกเทีย่ง)
หม	ยเหต ุ(-)

12. หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เง ือ่นไข(ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	ร
พจิ	รณ	อนญุ	ต

พระราชบญัญัตภิาษีโรงเรอืนและทีด่นิพ.ศ. 2475 กำาหนดใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับชำาระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิจากทรัพยส์นิทีเ่ป็นโรง
เรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ๆและทีด่นิทีใ่ชต้อ่เนือ่งกบัโรงเรอืนหรอืส ิง่ปลกู
สรา้งอยา่งอืน่นัน้โดยมหีลกัเกณฑว์ธิกีารและเงือ่นไขดงันี้
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1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล/เมอืงพัทยา)
ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและ
วธิกีารชำาระภาษี

2. แจง้ใหเ้จา้ของทรัพยส์นิทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2)

3. เจา้ของทรัพยส์นิยืน่แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืน
กมุภาพันธ์

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์นิและแจง้การ
ประเมนิภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รับชำาระภาษี (เจา้ของทรัพยส์นิชำาระภาษีทันทหีรอื
ชำาระภาษีภายในกำาหนดเวลา)

6. เจา้ของทรัพยส์นิดำาเนนิการชำาระภาษีภายใน 30 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้การ
ประเมนิกรณีทีเ่จา้ของทรัพยส์นิชำาระภาษีเกนิเวลาทีก่ำาหนดจะตอ้งชำาระเงนิเพิม่
ตามอตัราทีก่ฎหมายกำาหนด

7. กรณีทีผู่รั้บประเมนิ (เจา้ของทรัพยส์นิ) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์
ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดภ้ายใน 15 วนันับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิโดยผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ชีข้าดและแจง้เจา้ของทรัพยส์นิทราบภายใน 30 วนันับจากวนัทีเ่จา้ของ
ทรัพยส์นิยืน่อทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9)

8. กรณีคำาขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น
และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคำาขอและผูย้ืน่คำาขอจะตอ้งลงนาม
บนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกำาหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยืน่คำาขอดำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คำาขอไมด่ำาเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิได ้
ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดผูรั้บคำาขอจะดำาเนนิการคนืคำาขอและเอกสารประกอบ
การพจิารณา
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9. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคำาขอและยังนับระยะเวลาดำาเนนิงาน
จนกวา่ผูย้ืน่คำาขอจะดำาเนนิการแกไ้ขคำาขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตาม
บนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคำาขอไดต้รวจ
สอบคำาขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้น
คูม่อืประชาชน

11.จะดำาเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ ืน่คำาขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัที่
พจิารณาแลว้เสร็จ

13. ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ

ที่ ประเภทข ัน้
ตอน

ร	ยละเอยีดของ
ข ัน้ตอนก	ร

บรกิ	ร

ระยะ
เวล	ให้
บรกิ	ร

สว่นง	น /
หนว่ยง	น
ทีร่บัผดิ

ชอบ 

หม	ยเหตุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

เจา้ของทรัพยส์นิ
ยืน่แบบแสดง
รายการทรัพยส์นิ 
(ภ.ร.ด.2) เพือ่ให ้
พนักงานเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบเอกสาร

1 วนั องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบลบาง
พลบั 
อำาเภอ
สองพีน่อ้ง 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

(1. ระยะ
เวลา : 1 วนั
นับแตผู่รั้บ
บรกิารมายืน่
คำาขอ
2. หน่วย
งานผูรั้บผดิ
ชอบคอื
เทศบาล....
.(ระบชุือ่) / 
องคก์าร
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ที่ ประเภทข ัน้
ตอน

ร	ยละเอยีดของ
ข ัน้ตอนก	ร

บรกิ	ร

ระยะ
เวล	ให้
บรกิ	ร

สว่นง	น /
หนว่ยง	น
ทีร่บัผดิ

ชอบ 

หม	ยเหตุ

บรหิารสว่น
ตำาบล.....(ร
ะบชุือ่) / 
เมอืงพัทยา)

2)

การพจิารณา พนักงานเจา้หนา้ที่
พจิารณาตรวจ
สอบรายการ
ทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการ
ทรัพยส์นิ (ภ.ร.
ด.2) และแจง้การ
ประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรัพยส์นิ
ดำาเนนิการชำาระ
ภาษี

30 วนั องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบลบาง
พลบั 
อำาเภอ
สองพีน่อ้ง 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

(1. ระยะ
เวลา : 
ภายใน 30 
วนันับจาก
วนัทีย่ืน่แบบ
แสดง
รายการ
ทรัพยส์นิ 
(ภ.ร.ด.2) (
ตามพระราช
บญัญัตวิธิี
ปฏบิตัิ
ราชการทาง
ปกครองฯ)
2. หน่วย
งานผูรั้บผดิ
ชอบคอื
เทศบาล....
.(ระบชุือ่) / 
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบล.....(ร
ะบชุือ่) / 
เมอืงพัทยา)

ระยะเวล	ดำ	เนนิก	รรวม  31 วนั

14. ง	นบรกิ	รนีผ้	่นก	รดำ	เนนิก	รลดข ัน้ตอน และระยะเวล	ปฏบิตั ิ
ร	ชก	รม	แลว้

ยังไมผ่า่นการดำาเนนิการลดขัน้ตอน
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15. ร	ยก	รเอกส	รหลกัฐ	นประกอบก	รยืน่คำ	ขอ
15.1) เอกส	รยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยง	นภ	ครฐั

ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร

ยนืยนัตวัตน

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ย
เหตุ

1)

บตัรประจำาตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอืน่ทีอ่อก
ใหโ้ดยหน่วย
งานของรัฐ

- 1 1 ชดุ -

2) ทะเบยีนบา้น
พรอ้มสำาเนา

- 1 1 ชดุ -

3)

หลกัฐานแสดง
กรรมสทิธิโ์รง
เรอืนและทีด่นิ
พรอ้มสำาเนา
เชน่โฉนดทีด่นิ
ใบอนุญาต
ปลกูสรา้ง
หนังสอืสญัญา
ซือ้ขายหรอืให ้
โรงเรอืนฯ

- 1 1 ชดุ -

4) หลกัฐานการ
ประกอบ
กจิการพรอ้ม
สำาเนาเชน่ใบ
ทะเบยีนการคา้
ทะเบยีน
พาณชิย์
ทะเบยีนภาษี
มลูคา่เพิม่หรอื

- 1 1 ชดุ -
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ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร

ยนืยนัตวัตน

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ย
เหตุ

ใบอนุญาต
ประกอบ
กจิการคา้ของ
ฝ่ายสิง่
แวดลอ้ม

สญัญา
เชา่อาคาร

5)

หนังสอืรับรอง
นติบิคุคลและ
งบแสดงฐานะ
การเงนิ (กรณี
นติบิคุคล) 
พรอ้มสำาเนา

- 1 1 ชดุ -

6)

หนังสอืมอบ
อำานาจ (กรณี
มอบอำานาจให ้
ดำาเนนิการ
แทน)

- 1 0 ฉบบั -

15.2)   เอกสารอืน่ ๆ สำาหรับยืน่เพิม่เตมิ

ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร
ยืน่เพิม่

เตมิ

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ยเหตุ

ไมพ่บเอกสารอืน่ ๆ สำาหรับยืน่เพิม่เตมิ

16. ค	่ธรรมเนยีม

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม

17. ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน
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1
)

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางพลบั อำาเภอ
สองพีน่อ้ง จังหวดัสพุรรณบรุี
หม	ยเหต ุ( เลขที ่222  หมูท่ี ่2 ตำาบลบางพลบั อำาเภอสองพีน่อ้ง 
จังหวดัสพุรรณบรุ ี72110 /                                            
โทร,โทรสาร 035-472490 / เว็บไซต ์www.bangphlab.go.th)

18. ตวัอย	่งแบบฟอรม์ ตวัอย	่ง และคูม่อืก	รกรอก 
1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสยีภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบ

คำารอ้งขอใหพ้จิารณาการประเมนิภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 9)
-

19. หม	ยเหตุ
-

วนัที่
พมิพ์

16/07/2558

สถ	นะ เผยแพรคู่ม่อืบน
เว็บไซตแ์ลว้

จดัทำ	
โดย

น.ส.สงัวาลย ์ สงกลู

อนมุตั ิ
โดย

นายปราศรัย  แสวง
ทรัพย์

เผยแพร่
โดย

น.ส.ณัฐนันท ์ นรนิทร
ภกัดี


