
 

 

 

 

 
คูมือสําหรับประชาชน 

การรับชําระภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน 
 

 

 
   ขอบเขตการใหบริการ 

 
 
 
 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ  
 

 

กองคลงั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่างาม 

• วัน จันท ร์  ถึ ง  ว ัน ศุ ก ร์  ใ น เ วล า รา ช ก า ร ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า                

08.30  - 16.30 น. 
• ชาํระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บแจง้การประเมินจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

การชําระภาษีทางธนาณัติหรือตัว๋แลก

เงินของธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคาร

รับรองท่ีสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลท่างาม 

• เฉพาะการชาํระภาษีประจาํปีภายในกาํหนดเวลาให้

ถือวนัส่งไปรษณีย ์วนัชาํระผ่านธนาคาร หรือวนั

ชาํระโดยวธีิอ่ืนตามท่ีกาํหนดเป็นวนัชาํระภาษี 

งานท่ีใหบริการ การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลทางาม อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 



หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 
  
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการ
รับชําระภาษีและท่ีดินจากทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ และท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือน
และสิ่งปลูกสรางอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดังนี้ 
 1. องคการบริหารสวนตําบลทางาม ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการชําระภาษี 
 2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
 3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
 4. องคการบริหารสวนตําบลทางามตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี  
(ภ.ร.ด.8) 
 5. องคการบริหารสวนตําบลทางามรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีใน
กําหนดเวลา) 
 6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน กรณีท่ีเจาของ
ทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ี
กฎหมายกําหนด 
 7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินได
ภายใน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน  โดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 
30 วันนับจากวันท่ีเจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 
 8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข
เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน
พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
 11. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน 

๑. เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบแสดงรายการ

ทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์  

เพ่ือใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา   1  วนั  

๒. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบรายการ

ทรัพยสิ์นตามแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น 

(ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมินภาษีใหเ้จา้ของ

ทรัพยสิ์นดาํเนินการชาํระภาษี ระยะเวลา  30  

วนั 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

กองคลงั 
 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

กองคลงั 

  

              ระยะเวลา 

 

  

 รวมระยะเวลา 

 ดาํเนินการ ๓๑ วนั 



 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 
 เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชประกอบการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน พรอมสําเนาหลักฐานและ  
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ไดแก 
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน  1  ฉบับ 
 2. สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน  1  ฉบับ 
 3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพรอมสําเนา เชน โฉนดท่ีดิน  ใบอนุญาตกอสราง             
หนังสือสัญญาซ้ือขาย หรือใหโรงเรือนฯ      จํานวน  1  ชุด 
 3. หลักฐานประกอบกิจการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบียนการคา  ทะเบียนพาณิชย  ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการคาฝายสิ่งแวดลอม  สัญญาเชาอาคาร จํานวน  1  ชุด 
 4. หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล)  พรอมสําเนา จํานวน  1  ชุด 
 5. ใบมอบอํานาจกรณีใหผูอ่ืนทําการแทน    จํานวน  1  ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 - ไมมีคาธรรมเนียม   
 

 
 
 
 
 

 
 ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียน คัดคานได ท่ี                  
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทางาม หมายเลขโทรศัพท 055-009920 ตอ 1๖ 
 
 
 
 
 
 
1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรืองและท่ีดิน (ภ.ร.ด.9) 
 
 

 
 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมลู 



ตัวอยางแบบฟอรม 
 

แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
*********** 

หนา 1 
 
 
 
 
 
 

แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ประจําปภาษี  25.................. 

 
ช่ือผูขอรับประเมิน.................................................. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนกรรมสิทธิของผูยื่นตั้งอยูท่ี 
สัญชาติ....................... 
ถนน............................ 
ใกลเคียงกับ................ 
อําเภอ........................ 

อยูบานเลขท่ี.................. 
ตรอก, ซอย.................... 
ตําบล............................. 
จังหวัด........................... 

ถนน, ตรอก, ซอย..................................................................... 
ตําบล....................................................................................... 
อําเภอ...................................................................................... 
จังหวัด..................................................................................... 

 
      เทศบาล........................... 

ขอยื่นรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินตอ                                      ดังมีรายการตอไปนี้ :-  
      สุขาภิบาล........................ 
 
 
 
จํานวนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ซึ่งไดแจง 
รายการในบัญชีฉบับน้ี 

รายการ หลัง หอง 
ตึก 
เรือน 
โรง 
ตึกแถว 
โรงเรือนแถว 
แพ 
อ่ืนๆ 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 
 

คําเตือนและคําแนะนํา 
 1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดินน้ีเรียกเก็บตามมาตรา 19 , 20 แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
 2. ผูใดไมยื่นแบบแจรายการตอพนักงานเจาหนาท่ี ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของพนักงานเจาหนาท่ี 
มีความผิดตามมาตรา 46 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200 บาท 
 3. แสดงรายการหรือใหถอยคําเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือโดยอุบาย ฉอโกง หรือโดยวิธีการ 
อยางหน่ึงอยางใด เพ่ือจะหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายป แหงทรัพยสิน มีความผิดตามมาตรา 48 ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกิน  6  เดือน  หรือปรับไมเกิน  500  บาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 4. ถาเปนผูทําการแทนผูอ่ืนตองมีใบมอบอํานาจตามกฎหมาย  
 
 
 

ภ.ร.ด. 2 
 

ภ.ร.ด. 8    เลขท่ี..............เลมท่ี............. 
 

ภ.ร.ด. 12  เลขท่ี..............เลมท่ี............. 
 

เลขรับท่ี................................................... 
 

เลขประตําตาํบลท่ี.................................... 
 

เลขประจําตําบล พ.ศ. กอนท่ี................... 
 



แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
*********** 

หนา 2 
 

เลข
ลําดับ

ที่ 

โรงเรือน
หรือส่ิงปลูก
สรางเลขที่ 

อยูที ่
ถนน, ตรอก, ซอย 

คาเชาหรือประโยชนอยางอื่นที่อาจคิดเปนตัวเงินไดในปที่ลวงแลว (พ.ศ. .............) 
มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมทั้งป 

บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

ใหกรอกรายการละหนึ่งบรรทัด หรือเวนบรรทัด  เดือนใดไมมีผูเชาใหเขียน “วาง” ไวในชองประจําเดือนนั้น หรือใชในกิจการอยางใดเขียนแจงไวใหชัดเจน 
 



แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
*********** 

หนา 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
*********** 

หนา 4 
 
 

บันทึก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


