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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยัธาน ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จงัหวัดอุทยัธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 22:49 การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริการสวนตําบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 0-5651-0753/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ (-) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดนิจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ และที่ดินทีใ่ชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สรางอยางอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
1. องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการชําระภาษ ี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
4. องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง รับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
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6. เจาของทรัพยสินดําเนนิการชําระภาษีภายใน 30 วัน นบัแตไดรับแจงการประเมิน กรณทีี่เจาของทรัพยสินชําระภาษี
เกินเวลาที่กําหนด จะตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราทีก่ฎหมายกําหนด 
7. กรณทีี่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได ภายใน 15 วัน นับ
แตไดรับแจงการประเมิน โดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันทีเ่จาของ
ทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น 
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนั พรอมกําหนดระยะเวลาใหผู
ยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยืน่คําขอไมดําเนนิการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบนัทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่คําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยืน่แบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบล   
หนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

(1. ระยะเวลา :    
1 วัน นับแต
ผูรับบริการมา    
ยื่นคําขอ 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
ฉาง อ.หนองฉาง 
จ.อุทัยธาน)ี 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาทีพิ่จารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจงการประเมินภาษีให

30 วัน องคการบริหาร
สวนตําบล  
หนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วัน  
นับจากวันที่ยืน่
แบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

เจาของทรัพยสินดําเนินการ
ชําระภาษี 
 

(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
องคการบริหาร
สวนตําบล    
หนองฉาง          
อ.หนองฉาง        
จ.อุทัยธาน)ี 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   31 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ชุด - 

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

- 1 1 ชุด - 

3) หลักฐานแสดง
กรรมสิทธ์ิ
โรงเรือนและ 
ที่ดินพรอมสําเนา  
เชน โฉนดที่ดนิ 
ใบอนุญาต    

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ปลูกสราง 
หนังสือสัญญา
ซื้อขาย หรือให
โรงเรือนฯ 

4) หลักฐานการ
ประกอบกจิการ
พรอมสําเนา เชน 
ใบทะเบียน
การคา ทะเบยีน
พาณิชย 
ทะเบยีน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
หรือใบอนุญาต
ประกอบกจิการ
คาของฝาย
ส่ิงแวดลอม
สัญญาเชา
อาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด - 

6) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยืน่เพ่ิมเติม 
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16. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน อบต.หนองฉาง 9/1 ม.2 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  0-5651-0753 

หมายเหตุ  - 
2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
         - 
 

วันท่ีพิมพ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล     

หนองฉาง อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธานี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


