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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การรบัช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจง้  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน อบต.ตาอ็อง 11/09/2015 11:53  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท.์ 
0 4455 8859/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (-) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ในการรับช าระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพยส์ินทีเ่ป็นโรงเรือนหรอืสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นน้ัน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้
 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสมัพันธ์ข้ันตอนและ 
วิธีการช าระภาษี 
 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพยส์ินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจ้าของทรัพยส์ินย่ืนแบบแสดงรายการทรพัย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
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4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์ินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพยส์นิช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 
6. เจ้าของทรัพยส์ินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพยส์ินช าระภาษีเกิน
เวลาที่ก าหนด จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 
7. กรณีที่ผูร้ับประเมิน (เจ้าของทรพัย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ ภายใน 15 วัน นับแต่
ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถ่ินช้ีขาดและแจ้งเจา้ของทรัพยส์ินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าของทรพัย์สิน
ยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พรอ้มก าหนดระยะเวลาให้ผูย้ื่น
ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผูร้ับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะยังไมพ่ิจารณาค าขอและยังนบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
10. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหนา้ที่ผู้รบัค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
11.จะด าเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสรจ็ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพยส์ินย่ืนแบบ
แสดงรายการทรัพยส์ิน 
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนกังาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(1. ระยะเวลา : 1 
วัน นับแต่
ผู้รบับริการมายื่น
ค าขอ 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องค์การ
บรหิารส่วนต าบล
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยส์ิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และแจง้
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพยส์ินด าเนินการช าระ
ภาษี 
 

30 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพยส์ิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องค์การ
บรหิารส่วนต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพัทยา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 วัน 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่อกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) หลักฐานแสดง - 1 1 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

กรรมสทิธ์ิ
โรงเรือนและที่ดิน
พร้อมส าเนา เช่น 
โฉนดที่ดิน 
ใบอนุญาตปลูก
สร้าง หนังสือ
สัญญาซื้อขาย 
หรือให้โรงเรือนฯ 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกจิการ
พร้อมส าเนา เช่น 
ใบทะเบียนการค้า 
ทะเบียนพาณิชย์ 
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
หรือใบอนุญาต
ประกอบกจิการ
ค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
 สัญญา
เช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล และงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรบัยื่นเพิม่เติม 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 32000 

โทรศัพท.์ 0 4455 8859 
หมายเหตุ - 

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

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 14/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


