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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรรรับชสสำระภสำษษีโรงเรมือนและทษีที่ดริน
หนคู่วยงสำนทษีที่รรับผริดชอบ กองคลรัง  อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนทษีที่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. งานพจัฒนาและจจัดเกก็บรายไดน้ กองคลจัง

   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516 

เปปิดใหห้บรริการ ววันจวันทรร ถถึง ววันศศุกรร 
(ยกเวห้นววันหยศุดททที่ทางราชการกกาหนด) 
ตวัตั้งแตต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  (มทพวักเททที่ยง) 

หลรักเกณฑค์ วริธษีกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมษี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
     พระราชบจัญญจัตริภาษสีโรงเรรือนและทสีที่ดริน พ.ศ. 2475 กตาหนดใหน้องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นมสีหนน้าทสีที่ในการรจับชตาระภาษสีโรง
เรรือนและทสีที่ดรินจากทรจัพยค์สรินทสีที่เปป็นโรงเรรือนหรรือสริที่งปลลูกสรน้างอยส่างอรืที่นๆและทสีที่ดรินทสีที่ใชน้ตส่อเนรืที่องกจับโรงเรรือนหรรือสริที่งปลลูกสรน้าง
อยส่างอรืที่นนจันั้นโดยมสีหลจักเกณฑค์วริธสีการและเงรืที่อนไขดจังนสีนั้
1. องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่น (เทศบาล/องคค์การบรริหารสส่วนตตาบล/เมรืองพจัทยา) ประชาสจัมพจันธค์ขจันั้นตอนและวริธสีการชตาระ-
ภาษสี
2. แจน้งใหน้เจน้าของทรจัพยค์สรินทราบเพรืที่อยรืที่นแบบแสดงรายการทรจัพยค์สริน (ภ.ร.ด.2)
3. เจน้าของทรจัพยค์สรินยรืที่นแบบแสดงรายการทรจัพยค์สริน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดรือนกกุมภาพจันธค์
4. องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรจัพยค์สรินและแจน้งการประเมรินภาษสี (ภ.ร.ด.8)
5.องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นรจับชตาระภาษสี (เจน้าของทรจัพยค์สรินชตาระภาษสีทจันทสีหรรือชตาระภาษสีภายในกตาหนดเวลา)
6. เจน้าของทรจัพยค์สรินดตาเนรินการชตาระภาษสีภายใน 30 วจันนจับแตส่ไดน้รจับแจน้งการประเมรินกรณสีทสีที่เจน้าของทรจัพยค์สรินชตาระภาษสีเกริน
เวลาทสีที่กตาหนดจะตน้องชตาระเงรินเพริที่มตามอจัตราทสีที่กฎหมายกตาหนด
7. กรณสีทสีที่ผลูน้รจับประเมริน (เจน้าของทรจัพยค์สริน) ไมส่พอใจการประเมรินสามารถอกุทธรณค์ตส่อผลูน้บรริหารทน้องถริที่นไดน้ภายใน 15 วจันนจับแตส่
ไดน้รจับแจน้งการประเมรินโดยผลูน้บรริหารทน้องถริที่นชสีนั้ขาดและแจน้งเจน้าของทรจัพยค์สรินทราบภายใน 30 วจันนจับจากวจันทสีที่เจน้าของทรจัพยค์สริน
ยรืที่นอกุทธรณค์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณสีคตาขอหรรือรายการเอกสารประกอบการพริจารณาไมส่ถลูกตน้องหรรือไมส่ครบถน้วนและไมส่อาจแกน้ไขเพริที่มเตริมไดน้ในขณะนจันั้น
ผลูน้รจับคตาขอและผลูน้ยรืที่นคตาขอจะตน้องลงนามบจันททึกสองฝป่ายและรายการเอกสาร/หลจักฐานรส่วมกจันพรน้อมกตาหนดระยะเวลาใหน้ผลูน้ยรืที่น
คตาขอดตาเนรินการแกน้ไข/เพริที่มเตริมหากผลูน้ยรืที่นคตาขอไมส่ดตาเนรินการแกน้ไข/เพริที่มเตริมไดน้ภายในระยะเวลาทสีที่กตาหนดผลูน้รจับคตาขอจะ
ดตาเนรินการครืนคตาขอและเอกสารประกอบการพริจารณา
9. พนจักงานเจน้าหนน้าทสีที่จะยจังไมส่พริจารณาคตาขอและยจังนจับระยะเวลาดตาเนรินงานจนกวส่าผลูน้ยรืที่นคตาขอจะดตาเนรินการแกน้ไขคตาขอหรรือ
ยรืที่นเอกสารเพริที่มเตริมครบถน้วนตามบจันททึกสองฝป่ายนจันั้นเรสียบรน้อยแลน้ว

หลรักเกณฑค์ วริธษีกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมษี) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต (ตคู่อ)
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10. ระยะเวลาการใหน้บรริการตามคลูส่มรือเรริที่มนจับหลจังจากเจน้าหนน้าทสีที่ผลูน้รจับคตาขอไดน้ตรวจสอบคตาขอและรายการเอกสารหลจักฐาน
แลน้วเหก็นวส่ามสีความครบถน้วนตามทสีที่ระบกุไวน้ในคลูส่มรือประชาชน
11.จะดตาเนรินการแจน้งผลการพริจารณาใหน้ผลูน้ยรืที่นคตาขอทราบภายใน 7 วจันนจับแตส่วจันทสีที่พริจารณาแลน้วเสรก็จ

ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทษีที่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : เจน้าของทรจัพยค์สรินยรืที่นแบบแสดงรายการทรจัพยค์สริน (ภ.ร.ด.2) 
   เพรืที่อใหน้พนจักงานเจน้าหนน้าทสีที่ตรวจสอบเอกสาร
  หมายเหตต:  ระยะเวลา : 1 ววันนวับแตต่ผผห้รวับบรริการมายยที่นคกาขอ
2. การพริจารณา : พนจักงานเจน้าหนน้าทสีที่พริจารณาตรวจสอบรายการทรจัพยค์สรินตามแบบแสดง
   รายการทรจัพยค์สริน (ภ.ร.ด.2) และแจน้งการประเมรินภาษสีใหน้เจน้าของทรจัพยค์สรินดตาเนรินการ
   ชตาระภาษสี
  หมายเหตต:  ระยะเวลา : ภายใน 30 ววันนวับจากววันททที่ยยที่นแบบแสดงรายการทรวัพยรสริน 
(ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบวัญญวัตริวริธทปฏริบวัตริราชการทางปกครองฯ)

กองคลจัง  อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  31  วจัน  

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทษีที่ตห้องใชห้
1. บจัตรประจตาตจัวประชาชนหรรือบจัตรอรืที่นทสีที่ออกใหน้โดยหนส่วยงานของรจัฐ  ฉบจับจรริง 1 ชกุด  สตาเนา 1 ชกุด
2. ทะเบสียนบน้านพรน้อมสตาเนา  ฉบจับจรริง 1 ชกุด  สตาเนา 1 ชกุด

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ (ตคู่อ) 
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทษีที่ตห้องใชห้
3. หลจักฐานแสดงกรรมสริทธริธิ์โรงเรรือนและทสีที่ดรินพรน้อมสตาเนาเชส่นโฉนดทสีที่ดรินใบอนกุญาตปลลูกสรน้างหนจังสรือสจัญญาซรืนั้อขายหรรือใหน้
    โรงเรรือนฯ  ฉบจับจรริง 1 ชกุด สตาเนา 1 ชกุด
4. หลจักฐานการประกอบกริจการพรน้อมสตาเนาเชส่นใบทะเบสียนการคน้าทะเบสียนพาณริชยค์ทะเบสียนภาษสีมลูลคส่าเพริที่มหรรือใบอนกุญาต
    ประกอบกริจการคน้าของฝป่ายสริที่งแวดลน้อม สจัญญาเชส่าอาคาร  ฉบจับจรริง 1 ชกุด   สตาเนา 1 ชกุด
5. หนจังสรือรจับรองนริตริบกุคคลและงบแสดงฐานะการเงริน (กรณสีนริตริบกุคคล) พรน้อมสตาเนา  ฉบจับจรริง 1 ชกุด  สตาเนา 1 ชกุด
6. หนจังสรือมอบอตานาจ (กรณสีมอบอตานาจใหน้ดตาเนรินการแทน)  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ

คคู่สำธรรมเนษียม

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา โทร 044-009515-6



หนน้า

คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน องคค์กสำรบรริหสำรสคู่วนตสสำบลโปป่งตสำลอง

147

 ฐานภาษสีครือ ราคาปานกลางทสีที่ดรินทสีที่ระเบสียบไดน้กตาหนดขทึนั้น ปกตริใหน้เสสียภาษสีตามบจัญชสีอจัตราภาษสีบตารกุงทน้องทสีที่ทน้ายพระราช
บจัญญจัตริ ดจังนสีนั้ 
ทสีที่ดรินทสีที่ใชน้ประกอบกสริกรรมเฉพาะประเภทไมน้ลน้มลกุกใหน้เสสียกทึที่งอจัตรา 
แตส่ถน้าเจน้าของประกอบกสริกรรมประเภทไมน้ลน้มลกุกนจันั้นดน้วยตนเองใหน้เสสียอยส่างสลูง ไมคู่เกรินไรคู่ละ 5  บสำท
และทสีที่ดรินทสีที่ทรินั้งไวน้วส่างเปลส่าหรรือไมส่ไดน้ทตาประโยชนค์ตามควรแกส่สภาพของทสีที่ดรินใหน้เสสียเพริที่มขขขั้นอษีกหนขที่งเทคู่สำ

กสำรไมคู่ยมืที่นแบบและภสำษษีภสำยในกสสำหนด
1. ไมส่ยรืที่นแบบแสดงรายการทสีที่ดรินภายในเวลาทสีที่กตาหนดใหน้เสษียเงรินเพริที่มรห้อยละ 10 ของจสสำนวนเงรินทษีที่ตห้องเสษียภสำษษีบสสำรนุงทห้องทษีที่ เวน้นแตส่
กรณสีทสีที่เจน้าของทสีที่ดรินไดน้ยรืที่นแบบแสดงรายการทสีที่ดรินกส่อนทสีที่เจน้าพนจักงานประเมรินจะไดน้แจน้งใหน้ทราบถทึงการละเวน้นนจันั้น ใหน้เสสียเงรินเพริที่มรน้อยละ
หน้าของจตานวนเงรินทสีที่ตน้องเสสียภาษสีบตารกุงทน้องทสีที่ 
2. ยรืที่นแบบแสดงรายการทสีที่ดรินโดยไมส่ถลูกตน้องทตาใหน้จตานวนเงรินทสีที่จะตน้องเสสียภาษสีบตารกุงทน้องทสีที่ลดนน้อยลง ใหห้เสษียเงรินเพริที่มรห้อยละ 10 ของ
ภสำษษีบสสำรนุงทห้องทษีที่ประเมรินเพริที่มเตริม เวน้นแตส่กรณสีทสีที่เจน้าของทสีที่ดรินไดน้มาขอแกน้ไขแบบแสดงรายการทสีที่ดรินใหน้ถลูกตน้องกส่อนทสีที่เจน้าพนจักงาน
ประเมรินแจน้งการประเมริน 
3. ชสีนั้เขตแจน้งจตานวนเนรืนั้อทสีที่ดรินไมส่ถลูกตน้องตส่อเจน้าพนจักงานสตารวจ โดยทตาใหน้จตานวนเงรินทสีที่จะตน้องเสสียภาษสีบตารกุงทน้องทสีที่ลดนน้อยลง ใหห้เสษียเงริน
เพริที่มอษีกหนขที่งเทคู่สำของภาษสีบตารกุงทน้องทสีที่ทสีที่ประเมรินเพริที่มเตริม 
4. ไมส่ชตาระภาษสีบตารกุงทน้องทสีที่ภายในเวลาทสีที่กตาหนด ใหน้เสษียเงรินเพริที่มรห้อยละ 24 ตคู่อปปีของจสสำนวนเงรินทษีที่ตห้องเสษียภสำษษีบสสำรนุงทห้องทษีที่ เศษของ
เดรือนใหน้นจับเปป็นหนทึที่งเดรือน ทจันั้งนสีนั้ไมส่ใหน้นตาเงรินเพริที่มตาม (1) (2) หรรือ (3) มาคตานวณเพรืที่อเสสียเงรินเพริที่มตาม (4) ดน้วยเงรินเพริที่มใหน้ถรือวส่าเปป็น
ภาษสีบตารกุงทน้องทสีที่ 

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรษียน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบกุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพรืที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนก็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมลูส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตลูน้รจับฟฟังความคริดเหก็น (ตจันั้งอยลูส่ ณ ศลูนยค์บรริการขน้อมลูลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
1. แบบแจน้งรายการเพรืที่อเสสียภาษสีโรงเรรือนและทสีที่ดริน (ภ.ร.ด. 2) 
2. แบบคตารน้องขอใหน้พริจารณาการประเมรินภาษสีโรงเรรือนและทสีที่ดริน (ภ.ร.ด. 9)
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