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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองคู 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 
 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 
   1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร : ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองคู  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0    วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด  0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด  0  
10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 25/05/2558 16:24  
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 ๑.  สถำนที่ให้บริกำร  กองคลัง  องค์การบริการส่วนต าบลหนองคู / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
     เลขท่ี ๕๕  หมู่ ๙   ต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐ โทร. ๐๔๔ – ๖๖๐๗๔๘ 
     ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)  
     ต้ังแต่เวลา 08 : 30 – 16 : 30 น. 

หมำยเหตุ  (-) 
 

12.  หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
            พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหีน้าท่ีในการรับช าระ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นๆและท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
            1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน 
และวิธีการช าระภาษี 
            2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
            3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ์
            4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
            5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
            6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินช าระ
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ภาษีเกินเวลาท่ีก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 
            7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน  
15 วัน  นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันท่ีเจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
           8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติม 
ได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
           9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข 
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
           10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
           11. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วย 
งำนที่

รับผิดชอบ  

 
หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วัน 

กองคลัง  
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
หนองคู 

 

2) 
การพิจารณา 

 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินด าเนินการช าระ

ภาษี 
 

30 วัน 

กองคลัง  
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
หนองคู 

 
 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31   วัน 
 

14.  งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
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15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ี
ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและ
ท่ีดินพร้อมส าเนาเช่นโฉนดท่ีดิน
ใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซื้อ
ขายหรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อม
ส าเนาเช่นใบทะเบียนการค้าทะเบียน
พาณิชย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่าย
ส่ิงแวดล้อมสัญญาเช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 
หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดง
ฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
16.  ค่ำธรรมเนียม 

      ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู   ส านักงานปลัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๖๖๐๗๔๘ 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

หมำยเหตุ  เลขท่ี ๕๕ หมู่ท่ี  ๙  ต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๓๐   
โทรศัพท์  ๐๔๔-๖๖๐๗๔๘ / www.nongkoo-buriram.go.th  

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

2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
(ภ.ร.ด. 9) 

19. หมำยเหตุ 
          - 


