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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับช าระภาษีโรงเรอืนและทีด่ิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลเชียงกลาง* อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเชียงกลาง* อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิน่  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มอืประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 16:11  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านกังานเทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 

โทรศัพท์หมายเลข 054-797102/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีหนา้ที่ใน
การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สนิที่เป็นโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และ
ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังน้ี 
 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เมืองพทัยา) ประชาสัมพนัธ์
ขั้นตอนและ 
วิธีการช าระภาษ ี
 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพยส์ินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจ้าของทรพัยส์ินยื่นแบบแสดงรายการทรพัย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ์
 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรพัยส์ินและแจ้งการประเมินภาษ ี
(ภ.ร.ด.8) 
 
5.องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรพัยส์ินช าระภาษทีันที หรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 
 
6. เจ้าของทรพัยส์ินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของ
ทรัพย์สินช าระภาษเีกินเวลาที่ก าหนด จะตอ้งช าระเงินเพิ่มตามอัตราทีก่ฎหมายก าหนด 
 
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรพัยส์ิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารทอ้งถิ่น
ได้ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารทอ้งถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจา้ของทรัพย์สิน
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ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าของทรพัย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผูร้ับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่วมกัน พรอ้มก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยืน่ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและ
เอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิม่เติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝา่ยนั้นเรยีบร้อยแลว้ 
 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าทีผู่้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ือประชาชน 
 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแลว้เสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าของทรพัยส์ินยื่น
แบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

1 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

(1. ระยะเวลา : 
1 วัน นับแต่
ผู้รับบริการมา
ยื่นค าขอ 
2. หน่วยงาน
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

เอกสาร 
 

ผู้รับผิดชอบ 
คือ เทศบาล
.....(ระบุช่ือ) / 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบ
รายการทรพัยส์ินตาม
แบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
และแจ้งการประเมิน
ภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินด าเนินการ
ช าระภาษ ี
 

30 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ยื่น
แบบแสดง
รายการ
ทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญั
ติวิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
คือ เทศบาล
.....(ระบุช่ือ) / 
องค์การบริหาร
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ส่วนต าบล
.....(ระบุช่ือ) / 
เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   31 วัน 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน
หรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดย
หน่วยงานของ
รัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 
หลักฐาน
แสดง

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

กรรมสิทธิ์
โรงเรอืนและ
ที่ดินพร้อม
ส าเนา เช่น 
โฉนดที่ดิน 
ใบอนุญาต
ปลูกสร้าง 
หนังสือสญัญา
ซื้อขาย หรอื
ให้โรงเรือนฯ 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบ
กิจการพร้อม
ส าเนา เช่น 
ใบทะเบียน
การค้า 
ทะเบียน
พาณิชย์ 
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่
ม หรือ
ใบอนุญาต
ประกอบ

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

กิจการค้าของ
ฝ่าย
สิ่งแวดลอ้ม
 สัญญา
เช่าอาคาร 

5) 

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 
และงบแสดง
ฐานะการเงิน 
(กรณีนิติ
บุคคล) พรอ้ม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการ
แทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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16. ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนยีม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาล...../องค์การบรหิารส่วนต าบล...../เมืองพัทยา(ระบุหน่วยงาน

ที่ได้รับมอบหมายให้รับเรื่องรอ้งเรยีน) หมายเลขโทรศัพท์ ................................ หรือ 
....................................... (ระบุช่องทางอื่นๆ ถ้ามี) 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
55160 โทรศัพท์หมายเลข 054-797102 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก  
1) 1. แบบแจ้งรายการเพือ่เสียภาษีโรงเรือนและทีด่ิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค ารอ้งขอให้

พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ์ 27/07/2558 
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สถานะ รออนมุัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลเชียงกลาง 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวดั
น่าน สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่
โดย 

- 

 
 
 

 


