
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษโีรงเรอืนและทดีนิ 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค ์จังหวัดชยัภมู ิกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรอืนและทดีนิ พ.ศ. 2475 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิมหีนา้ทใีนการรับชําระภาษีโรงเรอืนและ
ทดีนิจากทรัพยส์นิทเีป็นโรงเรอืนหรอืสงิปลูกสรา้งอยา่งอนืๆ และทดีนิทใีชต้่อเนืองกับโรงเรอืนหรอืสงิปลูกสรา้งอยา่งอนืนัน โดย
มหีลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงอืนไข ดังนี 
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ (เทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นตําบล/เมอืงพัทยา) ประชาสมัพันธข์ันตอนและ 
วธิกีารชําระภาษี 
 
2. แจง้ใหเ้จา้ของทรัพยส์นิทราบเพอืยนืแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจา้ของทรัพยส์นิยนืแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์
 
4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์นิและแจง้การประเมนิภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 
5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิรับชําระภาษี (เจา้ของทรัพยส์นิชําระภาษีทันท ีหรอืชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. เจา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ไดร้ับแจง้การประเมนิ กรณีทเีจา้ของทรัพยส์นิชําระภาษีเกนิเวลาที
กําหนด จะตอ้งชําระเงนิเพมิตามอัตราทกีฎหมายกําหนด 
 
7. กรณีทผีูร้ับประเมนิ (เจา้ของทรัพยส์นิ) ไมพ่อใจการประเมนิสามารถอทุธรณ์ต่อผูบ้รหิารทอ้งถนิได ้ภายใน 15 วัน นับแต่ไดร้ับ
แจง้การประเมนิ โดยผูบ้รหิารทอ้งถนิชขีาดและแจง้เจา้ของทรัพยส์นิทราบภายใน 30 วัน นับจากวนัทเีจา้ของทรัพยส์นิยนื
อทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไมอ่าจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้นขณะนัน ผูร้ับคํา
ขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิ หากผูย้นืคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิไดภ้ายในระยะเวลาทกํีาหนด ผูร้ับคําขอจะดําเนนิการคนื
คําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจา้หนา้ทจีะยังไม่พจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกว่าผูย้นืคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยนื
เอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเรมินับหลังจากเจา้หนา้ทผีูร้ับคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น
วา่มคีวามครบถว้นตามทรีะบุไวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
11.จะดําเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวั่นทพีจิารณาแลว้เสร็จ 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะมะนาว อําเภอบําเหน็จณรงค ์
จงัหวดัชยัภูม ิ36160โทรศพัท/์โทรสาร 044-056009 
http://www.kohmanow.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หนว่ยงาน(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตังแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
 
 



ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 31 วนั 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทรัพยส์นิยนืแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
เพอืใหพ้นักงานเจา้หนา้ทตีรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลเกาะมะนาว  

อําเภอบําเหน็จณรงค ์
จังหวัดชยัภมู ิ

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทพีจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชําระภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลเกาะมะนาว  

อําเภอบําเหน็จณรงค ์
จังหวัดชยัภมู ิ

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอนืทอีอกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะมะนาว  
อําเภอบําเหน็จณรงค ์จังหวดัชัยภมู ิ

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะมะนาว  
อําเภอบําเหน็จณรงค ์จังหวดัชัยภมู ิ

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธโิรงเรอืนและทดีนิพรอ้มสําเนา เชน่ โฉนด
ทดีนิ ใบอนุญาตปลูกสรา้ง หนงัสอืสญัญาซอืขาย หรอืใหโ้รงเรอืน
ฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะมะนาว  
อําเภอบําเหน็จณรงค ์จังหวดัชัยภมู ิ

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการพรอ้มสําเนา เช่น ใบทะเบยีนการคา้ 
ทะเบยีนพาณิชย ์ทะเบยีนภาษมีลูคา่เพมิ หรอืใบอนุญาตประกอบ
กจิการคา้ของฝ่ายสงิแวดลอ้ม สญัญาเชา่อาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะมะนาว  
อําเภอบําเหน็จณรงค ์จังหวดัชัยภมู ิ

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล และงบแสดงฐานะการเงนิ (กรณีนติิ
บคุคล) พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะมะนาว  
อําเภอบําเหน็จณรงค ์จังหวดัชัยภมู ิ

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะมะนาว  
อําเภอบําเหน็จณรงค ์จังหวดัชัยภมู ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คา่ธรรมเนยีม 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเกาะมะนาว  อําเภอบําเหน็จณรงค ์จังหวัดชยัภมู ิ36160 โทรศัพท/์โทรสาร 044-056009 
http://www.kohmanow.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรอืงรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชนั 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรอืงรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอย่างและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
1) 1. แบบแจง้รายการเพอืเสยีภาษีโรงเรอืนและทดีนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารอ้งขอใหพ้จิารณาการประเมนิภาษี

โรงเรอืนและทดีนิ (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
 

ชอืกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรอืนและทดีนิ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สํานักบรหิารการคลังทอ้งถนิ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิ สํานักบรหิารการคลัง
ทอ้งถนิ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตัภิาษีโรงเรอืนและทดีนิ พ.ศ. 2475  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร: ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกํีาหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาทกีําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีต่อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี


