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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับชาํระภาษีโรงเรือนและที�ดนิ 

หนว่ยงานที�รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที�ดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและที�ดิน พ.ศ. 2475 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั�วไป  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและที�ดนิ ป่าซาง สําเนาคูมื่อประชาชน 19/08/2015 

14:41  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย 57210 โทร 

053173661-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (-) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญตัภิาษีโรงเรือนและที�ดนิ พ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นมีหน้าที�ในการรับชําระภาษี

โรงเรือนและที�ดนิจากทรัพย์สินที�เป็นโรงเรือนหรือสิ�งปลกูสร้างอยา่งอื�นๆ และที�ดนิที�ใช้ตอ่เนื�องกบัโรงเรือนหรือสิ�งปลกู

สร้างอยา่งอื�นนั �น โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข ดงันี � 
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1. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธ์ขั �นตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 

 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื�อยื�นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

 

3. เจ้าของทรัพย์สินยื�นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 

 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 

5.องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทนัที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

 

6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วนั นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน กรณีที�เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษี

เกินเวลาที�กําหนด จะต้องชําระเงินเพิ�มตามอตัราที�กฎหมายกําหนด 

 

7. กรณีที�ผู้ รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไมพ่อใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ตอ่ผู้บริหารท้องถิ�นได้ ภายใน 15 วนั นบั

แตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ�นชี �ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�เจ้าของ

ทรัพย์สินยื�นอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไขเพิ�มเตมิได้ในขณะนั �น 

ผู้ รับคําขอและผู้ ยื�นคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ยื�นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ�มเตมิ หากผู้ ยื�นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ�มเตมิได้ภายในระยะเวลาที�กําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนกังานเจ้าหน้าที�จะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงันบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื�นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ

หรือยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนั �นเรียบร้อยแล้ว 

 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเริ�มนบัหลงัจากเจ้าหน้าที�ผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามที�ระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
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11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื�นคําขอทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที�พิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื�นแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.2) เพื�อให้พนกังาน

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลป่า

ซาง อําเภอเวียง

เชียงรุ้ง จงัหวดั

เชียงราย 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนกังานเจ้าหน้าที�พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ

แจ้งการประเมินภาษีให้

เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการ

ชําระภาษี 
 

30 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลป่า

ซาง อําเภอเวียง

เชียงรุ้ง จงัหวดั

เชียงราย 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   31 วนั 

 

14. งานบริการนี � ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอื�นที�ออกให้

- 1 1 ชดุ - 
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ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โดยหนว่ยงาน

ของรัฐ 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

หลกัฐานแสดง

กรรมสิทธิ�

โรงเรือนและที�ดนิ

พร้อมสําเนา เชน่ 

โฉนดที�ดนิ 

ใบอนญุาตปลกู

สร้าง หนงัสือ

สญัญาซื �อขาย 

หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หลกัฐานการ

ประกอบกิจการ

พร้อมสําเนา เชน่ 

ใบทะเบียน

การค้า ทะเบียน

พาณิชย์ 

ทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

หรือใบอนญุาต

ประกอบกิจการ

ค้าของฝ่าย

สิ�งแวดล้อม

 สญัญา

เชา่อาคาร 

- 1 1 ชดุ - 

5) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล และงบ

- 1 1 ชดุ - 
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ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บคุคล) พร้อม

สําเนา 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลป่าซาง อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดัเชียงราย 57210 โทร 

053173661-2 http://www.pasanglocal.go.th/ 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที� 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื�อเสียภาษีโรงเรือนและที�ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที�ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที�พมิพ์ 20/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิั �นที� 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลป่าซาง 

อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวดั

เชียงราย สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


