
คู�มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน�วยงานท่ีให$บริการ : องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ' วิธีการ เง่ือนไข (ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 กําหนดให.องค�กรปกครองส�วนท.องถ่ินมีหน.าท่ีในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย�สินท่ีเป1นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร.างอย�างอ่ืนๆ และท่ีดินท่ีใช.ต�อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร.างอย�างอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 
1. องค�กรปกครองส�วนท.องถ่ิน (เทศบาล/องค�การบริหารส�วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ�ข้ันตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
2. แจ.งให.เจ.าของทรัพย�สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ.าของทรัพย�สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ� 
4. องค�กรปกครองส�วนท.องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย�สินและแจ.งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค�กรปกครองส�วนท.องถ่ินรับชําระภาษี (เจ.าของทรัพย�สินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. เจ.าของทรัพย�สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต�ได.รับแจ.งการประเมิน กรณีท่ีเจ.าของทรัพย�สินชําระภาษีเกิน
เวลาท่ีกําหนด จะต.องชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
7. กรณีท่ีผู.รับประเมิน (เจ.าของทรัพย�สิน) ไม�พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ�ต�อผู.บริหารท.องถ่ินได. ภายใน 15 วัน นับแต�
ได.รับแจ.งการประเมิน โดยผู.บริหารท.องถ่ินชี้ขาดและแจ.งเจ.าของทรัพย�สินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเจ.าของ
ทรัพย�สินยื่นอุทธรณ� (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต.องหรือไม�ครบถ.วน และไม�อาจแก.ไขเพ่ิมเติมได.ในขณะนั้น ผู.
รับคําขอและผู.ยื่นคําขอจะต.องลงนามบันทึกสองฝFายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกัน พร.อมกําหนดระยะเวลาให.ผู.ยื่น
คําขอดําเนินการแก.ไข/เพ่ิมเติม หากผู.ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก.ไข/เพ่ิมเติมได.ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู.รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจ.าหน.าท่ีจะยังไม�พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู.ยื่นคําขอจะดําเนินการแก.ไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ.วนตามบันทึกสองฝFายนั้นเรียบร.อยแล.ว 
10. ระยะเวลาการให.บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ.าหน.าท่ีผู.รับคําขอได.ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล.วเห็นว�ามีความครบถ.วนตามท่ีระบุไว.ในคู�มือประชาชน 
11.จะดําเนินการแจ.งผลการพิจารณาให.ผู.ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต�วันท่ีพิจารณาแล.วเสร็จ 
  
 
ช�องทางการให$บริการ 
 

 สถานท่ีให
บริการ 
ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�  ตําบลพระเสาร� 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป�ดให�บริการวัน จันทร� ถึง 
วันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต�



อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130/ติดต�อด�วยตนเอง 
ณ หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: (-))  

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ.าของทรัพย�สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) 
เพ่ือให.พนักงานเจ.าหน.าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ.าหน.าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย�สินตาม
แบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ.งการประเมิน
ภาษีให.เจ.าของทรัพย�สินดําเนินการชําระภาษี 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ$ามี) หน�วยงานภาครัฐผู$ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให$โดยหน�วยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ$านพร$อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพร$อมสําเนา เช�น โฉนด
ท่ีดิน ใบอนุญาตปลูกสร$าง หนังสือสัญญาซ้ือขาย หรือให$โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) หลักฐานการประกอบกิจการพร$อมสําเนา เช�น ใบทะเบียนการค$า - 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ$ามี) หน�วยงานภาครัฐผู$ออกเอกสาร 
 ทะเบียนพาณิชย' ทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม หรือใบอนุญาตประกอบ

กิจการค$าของฝ;ายส่ิงแวดล$อม สัญญาเช�าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
พร$อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให$ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร$อยละ) 

ไม�มีข�อมูลค�าธรรมเนียม 
 
ช�องทางการร$องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร$องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� ตําบลพระเสาร�  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  
โทรศัพท� 045-738345  หรือ www.phrasao.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย�รับเรื่องร.องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู� 4 อาคารซอฟต�แวร�ปาร�ค ชั้น 2 ถนนแจ�งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด�วน 1206 / โทรศัพท� 0 2502 6670-80 ต�อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย�รับเรื่องร�องเรียนสําหรับนักลงทุนต�างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 



ลําดับ ช�องทางการร$องเรียน / แนะนําบริการ 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร'ม ตัวอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร'ม 

1) 1. แบบแจ.งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร.องขอให.พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมายเหตุ 
- 
 
 

ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
หน�วยงานกลางเจ$าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลังท.องถ่ิน กรมส�งเสริมการปกครองท.องถ่ิน สํานักบริหารการคลัง
ท.องถ่ิน 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว 
หมวดหมู�ของงานบริการ: รับแจ.ง 
กฎหมายท่ีให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 

1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 
พ้ืนท่ีให$บริการ: ท.องถ่ิน 
กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ: 0.0 
ข$อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 
 จํานวนคําขอท่ีน.อยท่ีสุด 0 
ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� สําเนาคู�มือ
ประชาชน 03/09/2015 13:02 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 
เอกสารฉบับนี้ดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข.อมูลคู�มือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร�คู�มือ: - 


