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คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมี หลักเกฑฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ ์

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรฑีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาที่

ก าหนด จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

7. กรฑีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรฑ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

การประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ่นช้ีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรฑ์ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรฑีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารฑาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขฑะนั้น ผู้รับค าขอ

และผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/

เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการ

พิจารฑา 

9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารฑาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามี

ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

11. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารฑาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารฑาแล้วเสร็จ 

 

ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง เลขท่ี 1 หมู่ 7 ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่ 54000 
โทร.0-5452-2458 ต่อ 19 โทรสาร. 0-5453-4308/ติดต่อด้วยตนเอง ฑ หน่วยงาน  
หมายเหตุ: กองคลัง เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร 
หมายเหตุ: 
1. ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผู้รับบริการมายื่นค าขอ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

1 วัน เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 
อ าเภอเมืองแพร ่

จังหวัดแพร ่
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารฑาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษ ี
หมายเหตุ: 
1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  
   (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

30 วัน เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 
อ าเภอเมืองแพร ่

จังหวัดแพร ่
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส าเนา เช่น โฉนดที่ดิน ใบอนุญาต
ปลูกสร้าง หนังสือสญัญาซ้ือขาย หรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกจิการพร้อมส าเนา เช่น ใบทะเบียนการคา้ ทะเบียนพาณิชย์ 
ทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญา
เช่าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารฑะของเทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง 

เทศบาลต าบลทุ่งโฮ้ง เลขท่ี 1 หมู่ 7 ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ จงัหวัดแพร่ 54000 

โทร.054-522458 ต่อ 20 โทรสาร.0-5462-4449 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

เลขท่ี 1 ถ.พิษฑุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปฑ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษฑุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารฑาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(ภ.ร.ด. 9) 

(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

