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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษโีรงเรอืนและที�ดนิ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบัญญตัภิาษีโรงเรอืนและที�ดนิ พ.ศ. 2475 กําหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นมีหนา้ที�ในการรับชาํระภาษีโรงเรอืนและ

ที�ดนิจากทรัพยส์นิที�เป็นโรงเรอืนหรอืสิ�งปลกูสรา้งอย่างอื�นๆ และที�ดนิที�ใชต้อ่เนื�องกับโรงเรอืนหรอืสิ�งปลูกสรา้งอยา่งอื�นนั�น โดย

มหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไข ดังนี� 

 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (เทศบาล/องคก์ารบรหิารส่วนตําบล/เมอืงพัทยา) ประชาสมัพันธข์ั �นตอนและ 

วธิกีารชําระภาษี 

 

2. แจง้ใหเ้จา้ของทรพัย์สนิทราบเพื�อยื�นแบบแสดงรายการทรพัยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 

 

3. เจา้ของทรัพยส์นิยื�นแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกมุภาพันธ ์

 

4. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์นิและแจง้การประเมนิภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 

5.องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ�นรบัชาํระภาษี (เจา้ของทรัพย์สนิชําระภาษีทนัท ีหรอืชําระภาษีภายในกาํหนดเวลา) 

 

6. เจา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชาํระภาษีภายใน 30 วนั นับแตไ่ดรั้บแจง้การประเมนิ กรณทีี�เจา้ของทรัพยส์นิชําระภาษีเกนิเวลาที�

กําหนด จะตอ้งชําระเงนิเพิ�มตามอัตราที�กฎหมายกําหนด 

 

7. กรณีที�ผูรั้บประเมนิ (เจา้ของทรัพย์สนิ) ไม่พอใจการประเมนิสามารถอุทธรณ์ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นได ้ภายใน 15 วัน นับแตไ่ดรั้บ

แจง้การประเมนิ โดยผูบ้รหิารทอ้งถ ิ�นชี�ขาดและแจง้เจา้ของทรพัยส์นิทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที�เจา้ของทรัพยส์นิยื�น

อทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีคาํขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั�น ผูรั้บคาํ

ขอและผูย้ื�นคาํขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พรอ้มกาํหนดระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคาํขอ

ดําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคาํขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด ผูรั้บคําขอจะดาํเนนิการคนื

คําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไมพ่จิารณาคาํขอและยังนับระยะเวลาดาํเนนิงานจนกวา่ผูย้ ื�นคาํขอจะดาํเนนิการแกไ้ขคาํขอหรอืยื�น

เอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่ือเร ิ�มนับหลงัจากเจา้หนา้ที�ผูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็น

วา่มคีวามครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

11.จะดําเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคาํขอทราบภายใน 7 วัน นับแตว่ันที�พจิารณาแลว้เสรจ็ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 31 วัน 
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ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทรพัย์สนิยื�นแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
เพื�อใหพ้นักงานเจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผูรั้บบรกิารมายื�นคาํขอ 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุื�อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบชุื�อ) / เมอืงพัทยา))  

1 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที�พจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรพัย์สนิดําเนนิการชาํระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที�ยื�นแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตั ิ
ราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุื�อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบชุื�อ) / เมอืงพัทยา))  

30 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรอื�นที�ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิ�โรงเรอืนและที�ดนิพรอ้มสําเนา เช่น โฉนด
ที�ดนิ ใบอนญุาตปลูกสรา้ง หนงัสอืสญัญาซื�อขาย หรอืใหโ้รงเรอืน
ฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการพรอ้มสําเนา เชน่ ใบทะเบยีนการคา้ 
ทะเบยีนพาณชิย ์ทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิ�ม หรอืใบอนุญาตประกอบ
กจิการคา้ของฝ่ายสิ�งแวดลอ้ม สญัญาเชา่อาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล และงบแสดงฐานะการเงนิ (กรณนีติ ิ
บคุคล) พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจ (กรณมีอบอาํนาจใหดํ้าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไม่มขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
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ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) 1. แบบแจง้รายการเพื�อเสยีภาษีโรงเรอืนและที�ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาํรอ้งขอใหพ้จิารณาการประเมนิภาษี

โรงเรอืนและที�ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


