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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดนิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลศรีวิชยัอ าเภอลีจ้งัหวดัล าพนู 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลศรีวิชยัอ าเภอลีจ้งัหวดัล าพนู 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนมุตัิ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีดิ่นพ.ศ. 2475 และแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิพ.ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเตมิ
พ.ศ.2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 21/07/2558 20:09  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการส านกังานเทศบาลต าบลศรีวิชยั 399 หมู่ที ่11 ต.ศรีวิชยัอ.ลีจ้.ล าพนู/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ053-008231/โทรศพัท์ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ไมมี่ข้อมลูหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

5 นาที เทศบาลต าบลศรี
วิชยัอ าเภอลี ้
จงัหวดัล าพนู 

((1. ระยะเวลา : 1 
วนันบัแต่
ผู้ รับบริการมาย่ืน
ค าขอ 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบลศรี
วิชยั)) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการ
ช าระภาษี 
 

30 วนั เทศบาลต าบลศรี
วิชยัอ าเภอลี ้
จงัหวดัล าพนู 

((1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วนันบั
จากวนัท่ีย่ืนแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบญัญตัิวิธี
ปฏิบตัริาชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบลศรี
วิชยั)) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 0 - 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
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ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบเสร็จรับเงินคำ่
ภำษีโรงเรือนและ
ทีด่นิปีทีผ่่านมา 
(ภ.รด.12) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ผู้รับประเมินช ำระภำษีปีละครัง้ตำมค่ำรำยปี 

อัตรำภำษีร้อยละ 12.5 ของค่ำรำยปี 
ค่ำภำษี = ค่ำรำยปี x 12.5% 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกังานเทศบาลต าบลศรีวิชยั 399 หมูท่ี่ 11 ต.ศรีวิชยัอ.ลีจ้.ล าพนูโทรศพัท์ 053-

008231 โทรสาร 053-008122 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกังานเทศบาลต าบลศรีวิชยั 399 หมูท่ี่ 11 ต.ศรีวิชยัอ.ลีจ้.ล าพนู โทรศพัท์ 053-
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008231 โทรสาร 053-008122 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกังานเทศบาลต าบลศรีวิชยั 399 หมูท่ี่ 11 ต.ศรีวิชยัอ.ลีจ้.ล าพนู โทรศพัท์ 053-
008231 โทรสาร 053-008122 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกังานเทศบาลต าบลศรีวิชยั 399 หมูท่ี่ 11 ต.ศรีวิชยัอ.ลีจ้.ล าพนู โทรศพัท์ 053-
008231 โทรสาร 053-008122 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลต าบลศรีวิชยั 399 หมูท่ี่ 11 ต.ศรีวิชยัอ.ลีจ้.ล าพนู โทรศพัท์ 053-008231 
โทรสาร 053-008122 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกังานเทศบาลต าบลศรีวิชยั 399 หมูท่ี่ 11 ต.ศรีวิชยัอ.ลีจ้.ล าพนู โทรศพัท์ 053-
008231 โทรสาร 053-008122 
หมายเหตุ- 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ (ภ.ร.ด. 2) 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 28/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลศรีวิชยัอ าเภอลี ้

จงัหวดัล าพนูสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
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เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


