
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษโีรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระราชบญัญัติภาษโีรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนา้ที่ในการรับช าระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินจากทรัพยส์ินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอยา่งอื่นนั้นโดยมี
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดงันี ้
 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและ 
วิธีการช าระภาษ ี
 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
 

3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ์
 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษ ี(ภ.ร.ด.8) 
 

5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรบัช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทนัทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 

6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนนิการช าระภาษีภายใน 30 วันนบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาที่
ก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแตไ่ด้รบั
แจ้งการประเมินโดยผู้บริหารทอ้งถ่ินชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรพัย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพยส์ินยืน่อุทธรณ์ 
(ภ.ร.ด.9) 
 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้รับค าขอ
และผู้ยืน่ค าขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝา่ยและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยืน่ค าขอด าเนนิการ
แก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
 

9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนนิการแก้ไขค าขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝา่ยนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น
ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบไุวใ้นคู่มือประชาชน 
 

11.จะด าเนินการแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนบัแต่วนัที่พิจารณาแลว้เสร็จ 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด   อ าเภอยะรัง  จังหวัด
ปัตตานีโทรศัพท์ 0-7333-0802  โทรสาร 0-7333-0802/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 31 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าของทรัพย์สินยืน่แบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโด อ าเภอยะรัง  

จังหวัดปัตตาน ี
2) กำรพิจำรณำ 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์ินตามแบบ
แสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 

30 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโด อ าเภอยะรัง

จังหวัดปัตตาน ี
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ 
ฉบับจริง   1  ชุด 
ส ำเนำ      1 ชุด 
หมำยเหตุ  - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง     1 ชุด 
ส ำเนำ        1 ชุด 
หมำยเหตุ    - 

- 

3) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรอืนและที่ดินพร้อมส ำเนำเช่นโฉนดที่ดิน
ใบอนุญำตปลูกสร้ำงหนังสือสญัญำซื้อขำยหรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง   1 ชุด 
ส ำเนำ      1 ชุด 
หมำยเหตุ  - 

- 

4) 
 

หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมส ำเนำเช่นใบทะเบียนกำรค้ำทะเบียน
พำณิชย์ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำของ
ฝ่ำยสิ่งแวดล้อม สัญญำเช่ำอำคำร 
ฉบับจริง   1  ชุด 
ส ำเนำ      1  ชุด 
หมำยเหตุ   - 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง   1  ชุด 
ส ำเนำ      1  ชุด 
หมำยเหตุ   - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง    1  ฉบับ 
ส ำเนำ       0  ฉบับ 
หมำยเหตุ   - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี   
โทรศัพท์ 0-7333-0802 โทรสาร 0-7333-0802 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:   ส านักบริหารการคลังทอ้งถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:  รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิน่ 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ :   -  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ :   0  วัน 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด  
 จ านวนค าขอที่น้อยทีสุ่ด  
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโ์หลดจากเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


