
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ ในการรับช าระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี 
 
2.  แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
 
3.  เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 
4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
  
5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินย์ช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 
6.  กรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินช ารภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระเงินเพ่ิมด้วย 
 
7.  กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วัน     

นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 
 ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า (กองคลัง)  เลขที่ 36 หมู่ 8  
ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
โทร. 02-9027741-2 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 (หมายเหตุ: (ช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา   
ทั่วประเทศ ,ช าระภาษีส่งเงินทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน     
ของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ที่สั่งจ่ายให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด     
ที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)   
และแจ้งการประเมินภาษี (ภายใน 30 วัน ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่
ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีช าระภาษีเกิน 30 วัน จะต้อง
ช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
 

4) การพิจารณา 
หากเจ้าของทรัพย์สินไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น (ภ.ร.ด.9) เพ่ือขอให้พิจารณา
การประเมินใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
(หมายเหตุ: -)  

15 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
 

5) การพิจารณา 
ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ (ภายใน 30 วัน 
ตาม พ.ร.บ.วิธิปฏิบัติาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน เช่นโฉนดที่ดิน 
ใบอนุญาตก่อสร้าง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ 
ทะเบียนภาษมูลค่าเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้ม สัญญาเช่าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจกกรณีให้ผู้อ่ืนท าการแทน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) - 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า เลขที่ 36 หมู่ 8 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โทร. 02-9027741-2 เว็บไซต์ www.klong5.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
  
1)  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543  
 
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2543 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน : 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 


