
คูมือสําหรับประชาชน : การชําระภาษีโรงเรียนและท่ีดิน 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรียนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 
 อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ี 
ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ และท่ีดินท่ีใชตอเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนละวิธีการ
ชําระภาษี 
 2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
 3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
 4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภาย 
ในกําหนดเวลา) 
 6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีท่ีเจาของ
ทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระเงินเพ่ิมเติมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
 7. กรณีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 
15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ีเจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 
 8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข
เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายละรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน
พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผู อ่ืนคําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน จะดําเนินการแจงผลการแจงผลการ
พิจารณาใหผูอ่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
ชองทางการใหบริการ 

 
/ข้ันตอน... 

 

สถานท่ีใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว/ติดตอดวยตนเอง  
ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน 
 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ-) 

1 วัน - 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตาม
แบบแสดงรายการทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี 
(หมายเหต:ุ-) 

30 วัน - 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ 

ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดิน พรอมสําเนาเชนโฉนดท่ีดิน 
ใบอนุญาตปลูกสราง หนังสือสัญญาซ้ือขาย หรือใหโรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาของฝายส่ิงแวดลอม สัญญาเชาอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

/ลําดับ... 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
พรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)  
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท/ รอยละ) 

1) ไมมี 
(หมายเหตุ :-) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยกับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองแกว 

(หมายเหต:ุ-) 
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักงานนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /  
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300) 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
 ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 
 
 
หมายเหตุ : -)  
 

/ขอมูล... 

http://www.1111.go.th/
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ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 
  
ช่ือกระบวนการงาน: การชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 
2475 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว อําเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบรุี กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหนองแกว อําเภอประจนัตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2575 
ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 
พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน 
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 0.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน : 
  จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 
  จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 
  จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 
ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: [สําเนาคูมือประชาชน] การชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 23/2558 13:42 


