
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนและทีด่นิ 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนและทีด่นิ 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พระรำชบญัญตัภิำษีโรงเรือนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนและทีด่นิ 

อบต.เมืองเกษตร  ส ำเนำคูม่ือประชำชน 20/08/2015 10:46  
11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  

1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85  หมูท่ี ่ 5  
ต.เมืองเกษตร  อ.ขำมสะแกแสง  จ.นครรำชสีมำ  โทร 044-
756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)         ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
หมำยเหตุ (-) 

 
 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
พระรำชบญัญตัภิำษีโรงเรือนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 
ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีหน้ำทีใ่นกำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนแล
ะทีด่นิจำกทรพัย์สนิทีเ่ป็นโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสรำ้งอยำ่งอืน่ๆ 



และทีด่นิทีใ่ช้ตอ่เน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสรำ้งอยำ่งอืน่นัน้ 
โดยมหีลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไข ดงัน้ี 
 
1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(เทศบำล/องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล/เมืองพทัยำ) ประชำสมัพนัธข์ ัน้ตอนและ 
วธิีกำรช ำระภำษี 
2. แจง้ใหเ้จำ้ของทรพัย์สนิทรำบเพือ่ยืน่แบบแสดงรำยกำรทรพัย์สนิ 
(ภ.ร.ด.2) 
3. เจำ้ของทรพัยส์นิยืน่แบบแสดงรำยกำรทรพัย์สนิ (ภ.ร.ด.2) 
ภำยในเดือนกุมภำพนัธ ์
4. 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรทรพัย์สนิและแจง้กำร
ประเมนิภำษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่รบัช ำระภำษี (เจำ้ของทรพัย์สนิช ำระภำษีทนัท ี
หรือช ำระภำษีภำยในก ำหนดเวลำ) 
6. เจำ้ของทรพัยส์นิด ำเนินกำรช ำระภำษีภำยใน 30 วนั 
นบัแตไ่ดร้บัแจง้กำรประเมนิ 
กรณีทีเ่จำ้ของทรพัย์สนิช ำระภำษีเกนิเวลำทีก่ ำหนด 
จะตอ้งช ำระเงนิเพิม่ตำมอตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด 
7. กรณีทีผู่ร้บัประเมนิ (เจำ้ของทรพัย์สนิ) 
ไมพ่อใจกำรประเมนิสำมำรถอุทธรณ์ตอ่ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ได ้ภำยใน 15 วนั 
นบัแตไ่ดร้บัแจง้กำรประเมนิ 
โดยผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ช้ีขำดและแจง้เจำ้ของทรพัย์สนิทรำบภำยใน 30 วนั 
นบัจำกวนัทีเ่จำ้ของทรพัย์สนิยืน่อทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. 
กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถว้
น และไมอ่ำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 
ผูร้บัค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หล ั
กฐำนรว่มกนั พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ 
หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผูร้บัค ำขอจะด ำเนินกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
9. 
พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะยงัไมพ่จิำรณำค ำขอและยงันบัระยะเวลำด ำเนินงำนจนก
วำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบ ั
นทกึสองฝ่ำยนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
10. 
ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรตำมคูม่ือเริม่นบัหลงัจำกเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัค ำขอไดต้รวจส
อบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนแลว้เห็นวำ่มีควำมครบถว้นตำมทีร่ะบุไว้



ในคูม่ือประชำชน 
11.จะด ำเนินกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วนั 
นบัแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำใหบ้รกิ

ำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

เจำ้ของทรพัย์สนิยืน่
แบบแสดงรำยกำรท
รพัย์สนิ (ภ.ร.ด.2) 
เพือ่ใหพ้นกังำนเจำ้
หน้ำทีต่รวจสอบเอก
สำร 
 

1 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(1. 
ระยะเวลำ 
: 1 วนั 
นบัแตผู่ร้บั
บรกิำรมำ
ยืน่ค ำขอ 
2. 
หน่วยงำน
ผูร้บัผดิชอ
บ คือ 
เทศบำล...
..(ระบุชื่อ) 
/ 
องค์กำรบ
รหิำรสว่น
ต ำบล.....(
ระบุชื่อ) / 
เมืองพทัยำ
) 

2) กำรพจิำรณำ 
 

พนกังำนเจำ้หน้ำทีพ่ิ
จำรณำตรวจสอบรำ
ยกำรทรพัย์สนิตำม
แบบแสดงรำยกำรท
รพัย์สนิ (ภ.ร.ด.2) 
และแจง้กำรประเมิ
นภำษีใหเ้จำ้ของทร ั
พย์สนิด ำเนินกำรช ำ
ระภำษี 
 

30 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(1. 
ระยะเวลำ 
: ภำยใน 
30 วนั 
นบัจำกวนั
ทีย่ืน่แบบ
แสดงรำย
กำรทรพัย์
สนิ 
(ภ.ร.ด.2) 
(ตำมพระร



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำใหบ้รกิ

ำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

ำชบญัญตัิ
วธิีปฏบิตัริ
ำชกำรทำง
ปกครองฯ) 
) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน
หรือบตัรอืน่
ทีอ่อกใหโ้ด
ยหน่วยงำน
ของรฐั 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบำ้
นพรอ้มส ำเ
นำ 

- 1 1 ชุด - 

3) หลกัฐำนแส
ดงกรรมสทิ
ธิโ์รงเรือนแ
ละทีด่นิพรอ้
มส ำเนำ เช่น 
โฉนดทีด่นิ 
ใบอนุญำตป
ลูกสรำ้ง 
หนงัสือสญั
ญำซ้ือขำย 

- 1 1 ชุด - 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

หรือใหโ้รงเ
รือนฯ 

4) หลกัฐำนกำร
ประกอบกจิ
กำรพรอ้ม
ส ำเนำ เช่น 
ใบทะเบียนก
ำรคำ้ 
ทะเบียนพำ
ณิชย ์
ทะเบียนภำ
ษีมูลคำ่เพิม่ 
หรือใบอนุญ
ำตประกอบ
กจิกำรคำ้ขอ
งฝ่ำยสิง่แวด
ลอ้ม
 สญัญ
ำเช่ำอำคำร 

- 1 1 ชุด - 

5) หนงัสือรบัร
องนิตบิคุคล 
และงบแสดง
ฐำนะกำรเงิ
น 
(กรณีนิตบิุค
คล) 
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

6) หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 
(กรณีมอบ
อ ำนำจใหด้ ำ
เนินกำรแท
น) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
16. คำ่ธรรมเนียม 

ไมม่ีขอ้มูลคำ่ธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 หมูท่ี ่5 

ต.เมืองเกษตร อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสีมำ โทร 044-756344 
หมำยเหตุ – 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจง้รำยกำรเพือ่เสยีภำษีโรงเรือนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 2) 2. 

แบบค ำรอ้งขอใหพ้จิำรณำกำรประเมนิภำษีโรงเรือนและทีด่นิ (ภ.ร.ด. 9) 
19. หมำยเหต ุ
- 

วนัที่
พมิพ ์

27/08/2558 

สถำน
ะ 

รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 
โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัท ำ
โดย 

องค์กำรบรหิำรสว่
นต ำบลเมืองเกษต
ร 
อ ำเภอขำมสะแกแ
สง 
จงัหวดันครรำชสี
มำ สถ.มท. 

อนุม ั
ตโิดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 

 


