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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 
 
 
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (-) 

 
2. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมหีนา้ที่ในการ
รบัช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ินจากทรพัยส์ินทีเ่ป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสรา้งอย่างอ่ืนๆ และที่ดนิทีใ่ชต้่อเนื่องกบัโรงเรอืน
หรือสิ่งปลกูสรา้งอย่างอ่ืนนัน้ โดยมหีลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ดงันี ้
1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธข์ัน้ตอนและ 
วิธีการช าระภาษี 
2. แจง้ใหเ้จา้ของทรพัยส์นิทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจา้ของทรพัยส์ินยื่นแบบแสดงรายการทรพัยส์ิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพนัธ ์
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรพัยส์ินและแจง้การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รบัช าระภาษี (เจา้ของทรพัยส์ินช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. เจา้ของทรพัยส์ินด าเนนิการช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้การประเมนิ กรณทีี่เจา้ของทรพัยส์นิช าระภาษี
เกินเวลาที่ก าหนด จะตอ้งช าระเงินเพิ่มตามอตัราทีก่ฎหมายก าหนด 
7. กรณีที่ผูร้บัประเมิน (เจา้ของทรพัยส์ิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอทุธรณต์่อผูบ้ริหารทอ้งถิ่นได ้ภายใน 15 วนั นบั
แต่ไดร้บัแจง้การประเมิน โดยผูบ้ริหารทอ้งถิ่นชีข้าดและแจง้เจา้ของทรพัยส์นิทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีเ่จา้ของ
ทรพัยส์ินยื่นอทุธรณ ์(ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นขณะนัน้ 
ผูร้บัค  าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ ้
ยื่นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม หากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ผูร้บัค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
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9. พนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเริ่มนบัหลงัจากเจา้หนา้ที่ผูร้บัค  าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แลว้เห็นว่ามีความครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
11.จะด าเนินการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที่พจิารณาแลว้เสร็จ 
 
3. ข้ันตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจา้ของทรพัยสิ์นยื่นแบบแสดง
รายการทรพัยสิ์น (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระ อ าเภอ
เชียงม่วน จังหวดั

พะเยา 

(1. ระยะเวลา : 1 วนั นบั
แต่ผูร้บับริการมาย่ืนค าขอ 
2. หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล

.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พทัยา) 

2) การพิจารณา 
 

พนกังานเจา้หนา้ที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรพัยสิ์น
ตามแบบแสดงรายการ
ทรพัยสิ์น (ภ.ร.ด.2) และแจง้
การประเมินภาษีใหเ้จา้ของ
ทรพัยสิ์นด าเนินการช าระภาษี 
 

30 วนั องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระ อ าเภอ
เชียงม่วน จังหวดั

พะเยา 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 
30 วนั นบัจากวนัที่ย่ืน
แบบแสดงรายการ

ทรพัยสิ์น (ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบญัญัติวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครองฯ) 

2. หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 
คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล

.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พทัยา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 วนั 
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4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
4.1) เอกสำรยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวัประชำชน
หรือบตัรอื่นที่ออกใหโ้ดย
หน่วยงำนของรฐั 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบำ้นพรอ้มส ำเนำ - 1 1 ชุด - 
3) หลกัฐำนแสดงกรรมสิทธิ์

โรงเรือนและที่ดินพรอ้ม
ส ำเนำ เช่น โฉนดที่ดิน 
ใบอนุญำตปลกูสรำ้ง 
หนงัสือสญัญำซือ้ขำย 
หรือใหโ้รงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) หลกัฐำนกำรประกอบ
กิจกำรพรอ้มส ำเนำ เช่น 
ใบทะเบียนกำรคำ้ 
ทะเบียนพำณิชย ์ทะเบียน
ภำษีมลูค่ำเพิ่ม หรือ
ใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรคำ้ของฝ่ำย
ส่ิงแวดลอ้มสญัญำเช่ำ
อำคำร 

- 1 1 ชุด - 

5) หนงัสือรบัรองนิติบุคคล 
และงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
(กรณีนิติบุคคล) พรอ้ม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

6) หนงัสือมอบอ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำร
แทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
4.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเติม 
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5. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มลูค่าธรรมเนียม 

 
6. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุกขอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดั

พะเยา    054891513 
หมายเหตุ (ทีท่  าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา    054891513) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
7. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค ารอ้งขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

 
 

 


