
คู�มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษโีรงเรือนและท่ีดิน 

หน�วยงานที่ให$บริการ : เทศบาลตําบลบ	านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ' วิธีการ เง่ือนไข (ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดให	องค-กรปกครองส�วนท	องถิน่มหีน	าที่ในการรับชําระ

ภาษโีรงเรือนและที่ดินจากทรัพย-สินที่เป0นโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสร	างอย�างอื่นๆ และที่ดินที่ใช	ต�อเนือ่งกับโรงเรือน

หรือส่ิงปลูกสร	างอย�างอื่นนัน้ โดยมีหลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 

 

1. องค-กรปกครองส�วนท	องถิ่น (เทศบาล/องค-การบริหารส�วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ-ข้ันตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 

 

2. แจ	งให	เจ	าของทรัพย-สินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย-สิน (ภ.ร.ด.2) 

 

3. เจ	าของทรัพย-สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย-สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพันธ- 

 

4. องค-กรปกครองส�วนท	องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย-สินและแจ	งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 

5.องค-กรปกครองส�วนท	องถิ่นรับชําระภาษี (เจ	าของทรัพย-สินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

 

6. เจ	าของทรัพย-สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นบัแต�ได	รับแจ	งการประเมนิ กรณีที่เจ	าของทรัพย-สินชําระ

ภาษีเกินเวลาที่กําหนด จะต	องชําระเงินเพิ่มตามอตัราที่กฎหมายกําหนด 

 

7. กรณีที่ผู	รับประเมนิ (เจ	าของทรัพย-สิน) ไม�พอใจการประเมินสามารถอทุธรณ-ต�อผู	บริหารท	องถิน่ได	 ภายใน 15 

วัน นบัแต�ได	รับแจ	งการประเมนิ โดยผู	บริหารท	องถิน่ชี้ขาดและแจ	งเจ	าของทรัพย-สินทราบภายใน 30 วัน นับจาก

วันที่เจ	าของทรัพย-สินย่ืนอทุธรณ- (ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต	องหรือไม�ครบถ	วน และไม�อาจแก	ไขเพิ่มเตมิได	ใน



ขณะนั้น ผู	รับคําขอและผู	ย่ืนคําขอจะต	องลงนามบนัทึกสองฝFายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกัน พร	อมกําหนด

ระยะเวลาให	ผู	ย่ืนคําขอดําเนนิการแก	ไข/เพิ่มเติม หากผู	ย่ืนคําขอไม�ดําเนนิการแก	ไข/เพิ่มเติมได	ภายในระยะเวลาที่

กําหนด ผู	รับคําขอจะดําเนนิการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนักงานเจ	าหน	าที่จะยังไม�พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู	ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก	ไข

คําขอหรอืย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ	วนตามบนัทึกสองฝFายนั้นเรียบร	อยแล	ว 

 

10. ระยะเวลาการให	บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ	าหน	าที่ผู	รับคําขอได	ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล	วเห็นว�ามีความครบถ	วนตามที่ระบุไว	ในคู�มอืประชาชน 

 

11.จะดําเนินการแจ	งผลการพิจารณาให	ผู	ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต�วันทีพ่ิจารณาแล	วเสร็จ 

  

 

ช�องทางการให$บริการ 

 

 สถานท่ีให$บริการ 
เทศบาลตําบลบ	านแปะ  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม�/
ติดต�อด	วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลาเป3ดให$บริการ เป ดให	บริการวัน จนัทร# 

ถึง วันศุกร# (ยกเว	นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 31 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ	าของทรัพย-สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย-สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให	พนักงานเจ	าหน	าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน นบัแต�ผู	รับบริการมา

1 วัน เทศบาลตําบลบ	าน
แปะ อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม� 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
ย่ืนคําขอ 
2. หน�วยงานผู	รับผิดชอบ คอื เทศบาลตําบลบ	านแปะ  
อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม�))  

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ	าหน	าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย-สิน
ตามแบบแสดงรายการทรัพย-สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ	งการ

ประเมินภาษใีห	เจ	าของทรัพย-สินดําเนินการชําระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย#สิน (ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 

2. หน�วยงานผู	รับผิดชอบ คอื เทศบาลตําบลบ	านแปะ  
อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม�))  

30 วัน เทศบาลตําบลบ	าน

แปะ อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม� 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ$ามี) หน�วยงานภาครัฐผู$ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให$โดยหน�วยงาน
ของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ$านพร$อมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

3) 

 
หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและท่ีดินพร$อมสําเนา เช�น 
โฉนดท่ีดิน ใบอนุญาตปลูกสร$าง หนังสือสัญญาซ้ือขาย หรือ
ให$โรงเรือนฯ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ$ามี) หน�วยงานภาครัฐผู$ออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

4) 

 
หลักฐานการประกอบกิจการพร$อมสําเนา เช�น ใบทะเบียน
การค$า ทะเบียนพาณิชย' ทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการค$าของฝ<ายสิ่งแวดล$อม สัญญา
เช�าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) 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) เทศบาลตําบลบ	านแปะ  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม�  โทร.053-032128 



ลําดับ ช�องทางการร$องเรียน / แนะนําบริการ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนย-บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู	 ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอร'ม ตัวอย�างและคู�มือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอร'ม 
1) 1. แบบแจ	งรายการเพื่อเสียภาษโีรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร	องขอให	พิจารณาการ

ประเมินภาษโีรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 
- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การรับชําระภาษโีรงเรือนและที่ดิน  

หน�วยงานกลางเจ$าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลังท	องถิ่น กรมส�งเสรมิการปกครองท	องถิน่ สํานกั

บริหารการคลังท	องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว 

หมวดหมู�ของงานบริการ: รับแจ	ง 

กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข$อง: 

  
1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



พ้ืนที่ให$บริการ: ท	องถิ่น 

กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข$อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียต�อเดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากที่สุด 0 

 จํานวนคําขอทีน่	อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน: การรับชําระภาษโีรงเรือนและที่ดิน  เทศบาลตําบลบ	านแปะ  อําเภอจอมทอง  

จังหวัดเชียงใหม� 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน-โหลดจากเว็บไซต-ระบบสารสนเทศศูนย-กลางข	อมูลคู�มอืสําหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันทีเ่ผยแพรคูมือ: - 


