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คูมือสําหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

กระบวนงาน   :   การรับชําระภาษโีรงเรอืนและท่ีดิน 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7371-9826 
 

คูมอืสําหรับประชาชน      :     การรับชําระภาษโีรงเรอืนและท่ีดนิ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ        :     องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 
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กระทรวง   :    กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน    :      การรับชําระภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน   :      สํานักบรหิารการคลังทองถิ่น  

3. ประเภทของงานบรกิาร             :      กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร            :    รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืท่ีเกี่ยวของ : 

1) พระราชบัญญัตภิาษโีรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 

6. ระดับผลกระทบ   :     บริการทั่วไป  

7. พืน้ท่ีใหบรกิาร     :     ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ / ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา            -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0    วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ

จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน  0  

  จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  

  จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน]  

         การรับชําระภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ 25/05/2558 16:24  

11. ชองทางการใหบรกิาร  

 ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตาน ี94140 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

 ตัง้แตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (-) 

 

 

 

 

 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  พระราชบัญญัตภิาษโีรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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มหีนาที่ในการรับชําระภาษโีรงเรอืนและที่ดนิจากทรัพยสนิที่เปนโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ 

และที่ดนิที่ใชตอเนื่องกับโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนัน้ โดยมหีลักเกณฑวธิีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล/เมอืงพัทยา) ประชาสัมพันธ 

ขัน้ตอนและวธิกีารชําระภาษ ี

  2. แจงใหเจาของทรัพยสนิทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) 

  3. เจาของทรัพยสนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกุมภาพันธ 

  4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสนิและแจงการประเมนิภาษ ี 

      (ภ.ร.ด.8) 

  5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษ ี(เจาของทรัพยสนิชําระภาษทีันทหีรอืชําระภาษี 

     ภายในกําหนดเวลา) 

  6. เจาของทรัพยสนิดําเนนิการชําระภาษภีายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน 

     กรณทีี่เจาของทรัพยสนิชําระภาษเีกนิเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงนิเพิ่มตามอัตรา 

                  ที่กฎหมายกําหนด 

  7. กรณทีี่ผูรับประเมนิ (เจาของทรัพยสนิ) ไมพอใจการประเมนิสามารถอุทธรณตอผูบรหิารทองถิ่น 

       ไดภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมนิโดยผูบรหิารทองถิ่นช้ีขาดและแจงเจาของทรัพยสิน 

      ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสนิยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

  8. กรณคีําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรอืไมครบถวนและไมอาจ 

      แกไขเพิ่มเตมิไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทกึสองฝายและรายการ 

      เอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเตมิ 

                   หากผูยื่นคําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเตมิไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ 

      คืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

  9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอ 

     จะดําเนนิการแกไขคําขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเตมิครบถวนตามบันทกึสองฝายนั้นเรยีบรอยแลว 

  10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและ 

      รายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามคีวามครบถวนตามที่ระบุไวในคูมอืประชาชน 

  11.จะดําเนนิการแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พจิารณาแลวเสร็จ 

 

 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของทรัพยสนิยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพยสนิ 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบ

เอกสาร 

1 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

ระยะเวลา : 1 วัน

นับแตผูรับบรกิาร

มายื่นคําขอ 

 

2) การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่

พจิารณาตรวจสอบ

รายการทรัพยสนิตามแบบ

แสดงรายการทรัพยสนิ 

(ภ.ร.ด.2) และแจงการ

ประเมนิภาษใีหเจาของ

ทรัพยสนิดําเนนิการชําระ

ภาษี 

 

30 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ยื่น

แบบแสดง

รายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) (ตาม

พระราชบัญญัติ

วธิปีฏบิัตริาชการ

ทางปกครองฯ) 

ระยะเวลาดําเนินการ   รวม 31 วัน 

 

14. งานบรกิารน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

      ยังไมผานการดําเนนิการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์

โรงเรอืนและที่ดนิพรอมสําเนา

เชนโฉนดที่ดนิใบอนุญาต 

ปลูกสรางหนังสอืสัญญาซื้อ

ขายหรอืใหโรงเรอืนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) หลักฐานการประกอบกจิการ

พรอมสําเนาเชนใบทะเบยีน

การคาทะเบยีนพาณิชย

ทะเบยีนภาษมูีลคาเพิ่มหรอื

ใบอนุญาตประกอบกจิการคา

ของฝายสิ่งแวดลอม 

สัญญาเชาอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) หนังสอืรับรองนติบิุคคลและงบ

แสดงฐานะการเงิน (กรณนีติิ

บุคคล) พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) หนังสอืมอบอํานาจ (กรณมีอบ

อํานาจใหดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

 



6/6 
 

16. คาธรรมเนียม   

       ไมมขีอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1) ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตาน ี94140 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

หมายเหตุ    - 

2) ชองทางการรองเรยีนศูนยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ    ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /  

                   ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

 1. แบบแจงรายการเพื่อเสยีภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2)  

2. แบบคํารองขอใหพจิารณาการประเมนิภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 

19. หมายเหตุ             - 

 

 

วันท่ีพมิพ 17/08/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 

 

 


