
คูมือสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

หนวยงานที่ใหบรกิาร : องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีดิ่น พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษี

โรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินทีเ่ปนโรงเรือนหรอืสิง่ปลูกสรางอยางอื่นๆ และที่ดินที่ใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สรางอยางอื่นน้ัน โดยมหีลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไข ดังน้ี 

 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสมัพันธข้ันตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 

 

2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

 

3. เจาของทรัพยสินย่ืนแบบแสดงรายการทรพัยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 

 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 

5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสนิชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

 

6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน กรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกิน

เวลาที่กําหนด จะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรพัยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินได ภายใน 15 วัน นับแต

ไดรับแจงการประเมิน โดยผูบริหารทองถ่ินช้ีขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจาของ

ทรัพยสินย่ืนอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู

รับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน



คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ

ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

 

10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบไุวในคูมือประชาชน 

 

11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 

องคบรหิารสวนตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย 

โทรศัพท 044-666389 website www.muangphai.go.th/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ: (-))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแต

เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของทรัพยสินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

2) การพิจารณา 30 วัน องคการบรหิารสวน



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

พนักงานเจาหนาทีพ่ิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตาม

แบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจงการประเมิน

ภาษีใหเจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษี 

(หมายเหตุ: -)  

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

2) 

 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

3) 

 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพรอมสําเนา เชน โฉนด

ท่ีดิน ใบอนุญาตปลูกสราง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือใหโรงเรือนฯ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

4) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบียนการคา 

ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม หรือใบอนุญาตประกอบ

กิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 

พรอมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

6) 

 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) องคบรหิารสวนตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย โทรศัพท 044-666389 website 

www.muangphai.go.th 

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- 



 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลงัทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักบรหิารการคลัง

ทองถ่ิน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  

1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การรบัชําระภาษีโรงเรือนและทีดิ่น อบต.เมืองไผ นายศิวนนท สําเนาคูมือประชาชน 

21/09/2015 13:56 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอืสําหรบัประชาชน 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ท ี



Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


