
คู�มือสําหรับประชาชน 
องค�การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก�น 

 
งานที่ให$บริการ การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

พ.ศ. 2475 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค�การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

ขอบเขตการให�บริการ 
   

สถานที่/ช�องทางให�บริการ  ระยะเวลาเป�ดให�บริการ 
1. กองคลัง 
   องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

 วันจันทร# ถึง วันศุกร# (เว�นวันหยุดราชการ) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
       ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดิน พ.ศ. 2475  กําหนดให�องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าที่
ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย#สินที่เป=นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนๆ และที่ดินที่ใช�
ต�อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ# วิธีการ และเง่ือนไข ดังน้ี  
                   1.  องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (เทศบาลหรือองค#การบริหารส�วนตําบล) ประชาสัมพันธ#
ข้ันตอนและวิธีการชําระภาษ ี
                   2. แจ�งให�เจ�าของทรัพย#สินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย#สิน (ภ.ร.ด.1) 
                   3. เจ�าของทรัพย#สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย#สิน (ภ.ร.ด.2) 
                   4. องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย#สินและแจ�งการประเมินภาษี 
(ภ.ร.ด.8) 
                   5. องค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินรับชําระภาษี (เจ�าของทรัพย#สินชาํระภาษีทันที หรือชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลา) 
                   6. กรณีที่เจ�าของทรัพย#สินชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 30 วัน นับแต�ได�รับแจ�งการ
ประเมิน) ต�องชําระเงินเพิ่มด�วย 
                   7. กรณีที่ผู�รับประเมิน (เจ�าของทรัพย#สิน) ไม�พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ#ต�อผู�บริหาร
ท�องถ่ินได�ภายใน 15 วัน นับแต�ได�รับแจ�งประเมิน 
 

ข้ันตอนและระยะการให$บริการ 
ข้ันตอน  หน�วยงานผู$รับผิดชอบ 
1. เจ�าของทรัพย#สินย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพย#สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ# 
( ระยะเวลา  5 นาที ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

2. พนักงานเจ�าหน�าที่ตรวจสอบรายการ
ทรัพย#สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ�งการประเมินภาษี 
(ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539) 
( ระยะเวลา  5 นาที ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 



3. เจ�าของทรัพย#สินมีหน�าที่ชําระภาษีภายใน 
30 วัน นับแต�ได�รับแจ�งการประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 30 วัน จะต�องชําระเพ่ิมตามอัตราท่ี
กฎหมายกําหนด) 
 ( ระยะเวลา  1 วันทําการ ) 

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

4. เจ�าของทรัพย#สินไม�พอใจการประเมินของ
พนักงานเจ�าหน�าที่ให�ยื่นอุทธรณ#ต�อบริหาร
ท�องถ่ิน (ภ.ร.ด.9) เพ่ือขอให�พิจารณาการ
ประเมินใหม�ภายใน  15 วัน นับแต�ได�รับแจ�ง
การประเมิน 
( ระยะเวลา  1 วันทําการ ) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

5. ผู�บริหารท�องถ่ินชี้ขาดและแจ�งให�ผู�เสียภาษี
ทราบ (ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติ
วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
 ( ระยะเวลา  2 วันทําการ ) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

ระยะเวลา 
ใช�ระยะเวลาท้ังสิ้น   ภายใน ๕ นาที  ในวันท่ียื่นคําร�องชําระภาษี 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต$องใช$ 

1. บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ�าน   
2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและท่ีดิน เช�น โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร�าง หนังสือสัญญา

ซ้ือขาย หรือให�โรงเรือนฯ 
3. หลักฐานการประกอบกิจการ เช�น ใบทะเบียนการค�า ทะเบียนพาณิชย# ทะเบียนภาษีมูลค�าเพิ่ม 

หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค�าของฝQายสิ่งแวดล�อม สัญญาเช�าอาคาร 
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
5. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 

 

ค�าธรรมเนียม 
ไม�มีค�าธรรมเนี 

ผู�รับการประเมินจะต�องเสียภาษีค�าภาษีในอัตราร�อยละ 12.5 ของค�ารายปR (ค�าเช�า)  
การไม�ชาํระค�าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกําหนดเวลา 
                      กรณีไม�ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษีภายในกําหนดต�องเสียค�าปรับไม�เกิน 200 บาท 
กรณีผู�รับการประเมินไม�ชําระค�าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งการประเมินค�าภาษีจะต�องเสีย

เงินเพ่ิมอีก ดังนี้ 
1. ค�างชําระไม�เกิน 1 เดือน นับแต�วันพ�นกําหนดจะต�องเสียเงินเพ่ิม ร�อยละ 2.5 ของค�าภาษ ี
2. ค�างชําระเกิน 1 เดือนแต�ไม�เกิน 2 เดือนจะต�องเสียเงินเพ่ิม ร�อยละ 5 ของค�าภาษี 
3. ค�างชําระเกิน 2 เดือนแต�ไม�เกิน 3 เดือนจะต�องเสียเงินเพ่ิม ร�อยละ 7.5 ของค�าภาษี 
4. ค�างชําระเกิน 3 เดือนแต�ไม�เกิน 4 เดือนจะต�องเสียเงินเพ่ิม ร�อยละ 10 ของค�าภาษี                



ยมในการรับลงทะเบียน 
 

การรับเร่ืองร$องเรียน 
ถ�าบริการไม�เป=นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น  สามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี  กองคลัง   
องค#การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก�น   
หมายเลขโทรศัพท#  043-449550  หรือเว็บไซต#  www.khaosuankwang.org   
 
 

ตัวอย�างแบบฟอร�ม 
1. แบบแจ�งรายการเพ่ือเสียภาษโีรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 
2. แบบคําร�องขอให�พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.9) 
3. ตัวอย�างการกรอกข�อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภ.ร.ด. � 

คําร้องขอให้พจิารณาการประเมนิภาษีโรงเรือนและที!ดิน 

ตามมาตรา ��, 	
 แห่งพระราชบญัญติัภาษีรงเรือนและที�ดิน พ.ศ.�	#$ 
 

 ขา้พเจา้...............................................................ผูรั้บประเมิน....................................อยูบ่า้นเลขที�...................... 
ตรอก, ซอย..................................ถนน.......................................ตาํบล.......................................อาํเภอ.................................... 
จงัหวดั................................................. ขอยื�นคาํร้องต่อ...................................................................... 
 ตามที�พนกังานจดัเก็บภาษีของ....................................................................ไดแ้จง้ความการประเมินค่ารายปี และค่าภาษี 
โรงเรือนและที�ดิน ประจาํปีภาษี ��.............  ตามใบแจง้รายการ  เล่มที�..............................................เลขที�................................ 
ลงวนัที�............เดือน.......................พ.ศ. ��............ ซึ� งขา้พเจา้ไดรั้บเมื�อวนัที�..........เดือน.........................พ.ศ.��........ นั7น 
 ขา้พเจา้ผูรั้บประเมินไม่พอใจในการประเมินของพนกังานเจา้หนา้ที�   ดงัไดแ้จง้รายการไวใ้นบญัชีขา้งล่างนี7     จึงขอให้
พิจารณาการประเมินอีกครั7งหนึ�ง 

 (ลงลายมือชื�อ)…........................................................................ผูย้ื�นคาํร้อง 
      วนัที�................../......................../........................ 

ชนิดทรัพยสิ์น เลขที� ต ั7งอยูที่�ถนน, ตาํบล 

ค่ารายปี - ค่าภาษี เหตุผล 
(ตอ้งแนบพยาน 

หลกัฐานมาดว้ย ถา้มี) 
พนกังานประเมิน พอใจใหเ้ป็น 

บาท สต. บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 

      

ไดรั้บคาํร้องฉบบันี7         คาํสั�ง 
เมื�อวนัที�...................เดือน...........................................   …………………………………………….. 
พ.ศ.��...................                    …………………………………………….. 
 (ลงลายมือชื�อ)...............................................   …………………………………………….. 
  เจา้พนกังานผูร้ับคาํร้อง                                (ลงลายมือชื�อ)............................................... 
                     (ตาํแหน่ง)..................................................... 
         

 

ใบรับ  ภ.ร.ด. � 
 ขา้พเจา้ไดรั้บคาํร้องขอใหพิ้จารณาการประเมินใหม่ ของ.......................................................................................ไวแ้ลว้ 
แต่วนัที�..................เดือน................................................พ.ศ.��.................. 
                        (ลงลายมือชื�อ)...........................................................................เจา้พนกังานผูรั้บคาํร้อง 
 
   

 
 


