
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หนวยงานเจาของกระบวนงาน กองคลัง  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

1) พระราชบัญญติัภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ

กําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบัญญติัภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีหนาที่ในการรับชาํระ

ภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิง

ปลูกสรางอยางอื่นนั้นโดยมหีลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขดังนี ้

           1. เทศบาลตําบลพันดงุ ประชาสัมพนัธข้ันตอนและ วิธีการชําระภาษ ี

            2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

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

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

   5. เทศบาลตําบลพันดงุรับชําระภาษ(ีเจาของทรัพยสินชาํระภาษทีันทหีรือชําระภาษภีายในกาํหนดเวลา) 

   6. เจาของทรพัยสินดําเนินการชําระภาษภีายใน 30 วนันับแตไดรับแจงการประเมนิกรณีที่เจาของทรัพยสิน  

    ชําระภาษีเกินเวลาที่กาํหนดจะตองชาํระเงนิเพิม่ตามอัตราที่กฎหมายกาํหนด 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิน่ได

ภายใน 15 วนันับ แตไดรับแจงการประเมนิโดยผูบริหารทองถิน่ชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบ

ภายใน 30 วนั นับจากวันที่เจาของทรพัยสินยืน่อุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติม

ไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบนัทกึสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐาน

รวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคาํขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคาํขอไมดําเนนิการแกไข/

เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการ

พิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยื่นคําขอจะ  

    ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนัน้เรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ  

     เอกสารหลกัฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตวนัที่พจิารณาแลวเสร็จ 

      - พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 



ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยืน่แบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

1. ระยะเวลา : 1 วัน

นับแตผูรับ บริการมา

ยื่นคําขอ 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือกอง

คลัง เทศบาลตําบล

พันดุง 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจงการประเมินภาษีให

เจาของทรัพยสินดําเนินการ

ชําระภาษ ี
 

30 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วันนับ

จากวันที่ยื่นแบบ

แสดงรายการ

ทรัพยสิน(ภ.ร.ด.2) 

(ตามพระราช 

บัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง

ฯ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วัน 

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

1.การรบัชําระภาษีปาย : 3 นาที/ราย (รายเกา) 
2.การยื่นแบบคํารองขอชาํระภาษีปาย : 10 นาที/ราย (รายใหม) 

(ตามประกาศเทศบาลตําบลพันดงุ เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานทกุกระบวนการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐ 

 

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์

โรงเรือนและทีดิ่น

พรอมสําเนาเชน

โฉนดที่ดิน

ใบอนุญาตปลกู

สรางหนงัสือ

สัญญาซื้อขาย

หรือใหโรงเรือนฯ 

 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอมสําเนาเชน

ใบทะเบียน

การคาทะเบียน

พาณิชยทะเบยีน

ภาษีมูลคาเพิม่

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คาของฝาย

ส่ิงแวดลอม

สัญญาเชา

อาคาร 

 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนงัสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงนิ (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

 

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
คาธรรมเนียม 

กําหนดให้ผู้รับการประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

อย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น ในอัตรา ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

เงินเพิ่มสําหรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

1. ถ้าชําระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกําหนด ให้เพิ่ม  ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 

2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง 

3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง 

ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมตัวอยาง 
ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

 

 

แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ประจําปีภาษี  25........ 

 

ชื่อผู้ขอรบัประเมิน...................................................... 

 

โรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้างที่เป็นกรรมสิทธิข์อง

ผู้ย่ืนตั้งอยูท่ี ่

สัญชาติ.............................. 

ถนน................................... 

ใกล้เคียงกับ........................ 

อําเภอ  เมือง 

อยู่บ้านเลขที่............... 

หมู่ที่........................... 

ตําบล.......................... 

จังหวัด....................... 

ถนน, ตรอก, 

ซอย……………………………………………….. 

ตําบล....................................................... 

อําเภอ  เมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 

ขอยื่นรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและทีดิ่นต่อ  เทศบาลตําบลพันดงุ   ดังมีรายการต่อไปนี ้

 

 

 

จํานวนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ ซึ่งได้แจ้งรายการในบัญชีฉบับนี ้

รายการ หลัง ห้อง 

ตึก 

เรือน 

โรง 

ตึกแถว 

โรงเรือน

แถว 

แพ 

อื่น ๆ 

  

 

ภ.ร.ด.2 

ภ.ร.ด.8  เลขที่...............เล่มท่ี............ 

ภ.ร.ด.12 เลขที่...............เล่มท่ี.............. 



 

ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ในแบบนี้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื่อ...............................................................ผูร้ับประเมิน 

วันที่.............................................

ลําดับ

ที่ 

โรงเรือนหรือ 

สิ่งปลูกสรา้ง 

เลขที ่

อยู่ที่ 

ถนน, ตรอก, ซอย 

ค่าเช่าหรือประโยชน์อยา่งอืน่ที่อาจคิดเปน็ตัวเงนิได้ในปีที่ล่วงมาแลว้ (พ.ศ...................) 

ม.ค. 

(บาท) 

ก.พ. 

(บาท) 

มี.ค. 

(บาท) 

เม.ย. 

(บาท) 

พ.ค. 

(บาท) 

มิ.ย. 

(บาท) 

ก.ค. 

(บาท) 

ส.ค. 

(บาท) 

ก.ย. 

(บาท) 

ต.ค. 

(บาท) 

พ.ย. 

(บาท) 

ธ.ค. 

(บาท) 

รวมทั้งป ี

                

                

                

                

                



 


