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คู่มือสําหรบัประชาชน    : การรบัชาํระภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  : องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
กระทรวง   : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
             
 

1. งานทีใ่หบ้ริการ การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  
2. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
  
3. ประเภทของงานบรกิาร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
  
4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร รับแจ้ง 
  
5. กฎหมายทีใ่ห้อํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง 
        5.1  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  

   
6. ระดบัผลกระทบ บริการทั่วไป 
  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิาร องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

 
8. กฎหมาย ข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนด
ระยะเวลา 

- 

   ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย/
ข้อกําหนด ฯลฯ 

- 

 
9. ข้อมูลสถิต ิ  
        จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
        จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
        จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือสําหรบัประชาชน สําเนาคู่มือสําหรับประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือน

และที่ดิน 
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11. ขอบเขตการใหบ้ริการ 
      สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้รกิาร ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร 
      กองคลัง  
      องคก์ารบรหิารส่วนตําบลคุง้น้าํวน อําเภอเมืองราชบรุี 
จังหวัดราชบรุ/ีตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      โทรศัพท ์: 0 – 3237 – 4271  ต่อ  15 
      โทรสาร :  0 – 3237 – 4271  ต่อ  13 

วันจันทร์ ถึง วันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
มีพักเท่ียง 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
      12.1 หลักเกณฑ์  วิธกีาร 
      พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และที่ดินที่ใช้
ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนน้ันโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ ดังน้ี 
      1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา)ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีการชําระภาษี 
      2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
      3. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
      4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี 
(ภ.ร.ด.8) 
      5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา) 
      6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 

12.2  เงื่อนไขในการย่ืนคาํขอ 
      1. กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด จะต้องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายกาํหนด 
      2. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 
30 วัน นับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินย่ืนอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
      3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอและผู้ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
      4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอ หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
      5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาํขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
      6. จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 
      13.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบรกิาร ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้ าของท รัพ ย์สิน ย่ืนแบบแสดง 
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน 
 

กองคลัง 
 

 

2 การพิจารณา 
 

พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ พิ จ า ร ณ า
ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร .ด .2) 
และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษี 

30 วัน 
 

กองคลัง  
 

 

       13.2  ระยะเวลาดาํเนนิการรวม   31 วัน 
 
14. งานบรกิารนีผ้่านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน 
และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
  

      15.1 เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้ เอกสารสาํเนา 
      (1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ พร้อมฉบับจริง จํานวน  1 ชุด 
      (2) ทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง จํานวน  1 ชุด 
      (3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและที่ดินพร้อมสําเนาเช่นโฉนดที่ดินใบอนุญาต
ปลูกสร้างหนังสือสัญญาซื้อขายหรือให้โรงเรือนฯ พร้อมฉบับจริง 

 
จํานวน  1 ชุด 

      (4) หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมสําเนาเช่นใบทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญาเช่า
อาคาร พร้อมฉบับจริง 

 
 
จํานวน  1 ชุด 

      (5) หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสําเนา จํานวน  1 ชุด 
      (6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) ฉบับจริง 

 
16. คา่ธรรมเนียม 

        - 
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17. ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน 
ถ้าหากให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่  

ช่องทางการร้องเรียน 1) 
- สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เบอร์โทรศัพท์ 032 – 374271 ต่อ 13  
- เว็บไซต์ www.kungnamwon.com 
- ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
- สายด่วน   08 – 1940 – 1376   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

08 – 1944 – 1586  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด           2) 

      หมายเหต ุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดราชบุรี) 
ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี3) 

    เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 
 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 

- แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)  
 

19. 
 

หมายเหตุ :   
 

วันที่พิมพ์    21  กรกฎาคม  2558  
 
 สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว  
 

จัดทําโดย นางกาญจนา เหล่างาม  
 

อนุมัติโดย         นายพิชิต  บํารุงทรัพย์  

 
       (นายพิชิต  บํารุงทรัพย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

เผยแพร่โดย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kungnamwon.com/
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