
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนและทีด่ิน 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบรหิารส่วนต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมหีน้าที่ในการรับช าระภาษี

โรงเรือนและที่ดนิจากทรัพยส์นิที่เปน็โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรา้งอย่างอื่นๆ และที่ดนิที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สร้างอย่างอืน่นัน้ โดยมหีลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี ้

 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารสว่นต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขัน้ตอนและ 

วิธีการช าระภาษ ี

 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพยส์ินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรพัย์สนิ (ภ.ร.ด.2) 

 

3. เจ้าของทรัพยส์ินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพนัธ ์

 

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

 

5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรบัช าระภาษี (เจ้าของทรัพยส์ินช าระภาษีทันที หรือช าระภาษภีายในก าหนดเวลา) 

 

6. เจ้าของทรัพยส์ินด าเนนิการช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รบัแจ้งการประเมิน กรณีทีเ่จ้าของทรัพยส์ินช าระภาษีเกนิ

เวลาที่ก าหนด จะต้องช าระเงนิเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

 

7. กรณีทีผู่้รบัประเมิน (เจ้าของทรัพยส์ิน) ไม่พอใจการประเมนิสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้รหิารท้องถิ่นได้ ภายใน 15 วัน นบัแต่

ได้รบัแจ้งการประเมิน โดยผูบ้ริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพยส์ินทราบภายใน 30 วัน นับจากวนัที่เจา้ของ

ทรัพยส์ินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูต้องหรือไมค่รบถว้น และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ ผู้

รับค าขอและผู้ยืน่ค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผูย้ืน่



ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยืน่ค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รบัค าขอจะ

ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนักงานเจา้หน้าทีจ่ะยังไมพ่ิจารณาค าขอและยังนบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรอื

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรยีบร้อยแล้ว 

 

10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รบัค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แล้วเห็นว่ามีความครบถว้นตามที่ระบุไว้ในคูม่ือประชาชน 

 

11.จะด าเนนิการแจ้งผลการพจิารณาให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่ันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
กองคลัง องค์การบรหิารสว่นต าบลศรีสงคราม ต าบลศรี
สงคราม อ าเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม  โทรศัพท์/
โทรสาร  0-4259-9496/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ เปดิให้บริการวนั จนัทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 31 วัน 

 

ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าของทรัพยส์ินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผูร้ับบริการมายืน่ค า
ขอ 

1 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
2. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ คือ  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรี
สงคราม ต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม  โทรศัพท/์โทรสาร 0-4259-9496))  

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงานเจ้าหน้าที่พจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์ินตาม
แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมนิ
ภาษีให้เจ้าของทรัพย์สนิด าเนนิการช าระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวนัทีย่ื่น
แบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติ
วิธปีฏิบตัิราชการทางปกครองฯ) 
2. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ คือ  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรี
สงคราม ต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม  โทรศัพท/์โทรสาร 0-4259-9496))  

30 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส ำเนำ เชน่ โฉนด
ที่ดิน ใบอนุญำตปลกูสรำ้ง หนังสือสัญญำซื้อขำย หรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมส ำเนำ เช่น ใบทะเบียนกำรค้ำ 
ทะเบียนพำณิชย์ ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรค้ำของฝ่ำยสิ่งแวดล้อม สัญญำเช่ำอำคำร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิตบิุคคล และงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณนีิติบุคคล) 
พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) - 

(หมายเหต:ุ -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม  

โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4259-9496 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 



ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักบรหิารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารการคลัง

ท้องถิ่น 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและทีด่ิน พ.ศ. 2475  

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สดุ 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับช าระภาษโีรงเรือนและที่ดิน 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคูม่ือส าหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


