
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษโีรงเรอืนและที่ดิน 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลธารทหารอําเภอหนองบวัจังหวดันครสวรรคกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีในการรบัชาํระภาษโีรงเรือนและ
ท่ีดินจากทรพัยสนิท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสรางอยางอ่ืนน้ันโดยมี
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังน้ี 
 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสมัพันธขัน้ตอนและ 
วิธกีารชําระภาษ ี
 
2. แจงใหเจาของทรพัยสนิทราบเพือ่ยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจาของทรัพยสินยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกมุภาพันธ 
 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสนิและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรบัชาํระภาษี (เจาของทรัพยสนิชาํระภาษีทันทีหรือชาํระภาษภีายในกําหนดเวลา) 
 
6. เจาของทรัพยสินดาํเนินการชาํระภาษีภายใน 30 วนันับแตไดรับแจงการประเมนิกรณีท่ีเจาของทรพัยสินชําระภาษีเกนิเวลาท่ี
กําหนดจะตองชาํระเงนิเพิม่ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
 
7. กรณีท่ีผูรบัประเมิน (เจาของทรัพยสนิ) ไมพอใจการประเมนิสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 15 วันนับแตไดรับ
แจงการประเมนิโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสนิทราบภายใน 30 วันนับจากวนัที่เจาของทรัพยสนิยืน่อุทธรณ 
(ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่เตมิไดในขณะนั้นผูรบัคํา
ขอและผูยืน่คําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยืน่คาํขอ
ดําเนินการแกไข/เพิม่เตมิหากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิม่เตมิไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคาํขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยงัไมพจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยืน่คําขอจะดาํเนินการแกไขคาํขอหรือยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
 
10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคาํขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามท่ีระบไุวในคูมอืประชาชน 
 
11.จะดําเนินการแจงผลการพจิารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพจิารณาแลวเสรจ็ 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.
นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115 เวป็ไซต 
WWW.thanthahan.go.th/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :31 วัน 



 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของทรพัยสนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วันนับแตผูรับบรกิารมายืน่คําขอ 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชือ่) / องคการ
บริหารสวนตาํบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)) 

1 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาท่ีพจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) และแจงการประเมินภาษีให
เจาของทรพัยสนิดําเนินการชาํระภาษ ี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวนัท่ียื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวธีิปฏิบติั
ราชการทางปกครองฯ) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชือ่) / องคการ
บริหารสวนตาํบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)) 

30 วนั องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรอืบัตรอืน่ทีอ่อกใหโดยหนวยงานของรฐั 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและที่ดินพรอมสําเนาเชนโฉนด
ที่ดินใบอนุญาตปลูกสรางหนงัสือสัญญาซื้อขายหรอืใหโรงเรอืนฯ 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนาเชนใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชยทะเบยีนภาษมีูลคาเพิม่หรอืใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอมสําเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจใหดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ฉบบั 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมลูคาธรรมเนยีม 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เว็ป

ไซต WWW.thanthahan.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

3) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสยีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพจิารณาการประเมินภาษี

โรงเรอืนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สาํนกับรหิารการคลังทองถิ่นกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)พระราชบัญญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พื้นทีใ่หบรกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน:การรบัชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินอบต.ธารทหารภควรรณสาํเนาคูมือประชาชน 10/09/2015 
17:40 
 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



 
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


