
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หนวยงานที่ใหบรกิาร : เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญตัิภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีหนาทีใ่นการรับชําระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินจากทรพัยสนิที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่ๆ และที่ดนิทีใ่ชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสรางอยางอื่นนั้น โดย
มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดงันี ้
 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขัน้ตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
 
2. แจงใหเจาของทรพัยสนิทราบเพือ่ย่ืนแบบแสดงรายการทรพัยสนิ (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจาของทรัพยสินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืนกุมภาพันธ 
 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรพัยสนิและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรพัยสนิชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
 
6. เจาของทรัพยสินดําเนนิการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน กรณทีี่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาที่
กําหนด จะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
 
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรพัยสนิ) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นได ภายใน 15 วัน นับแตไดรับ
แจงการประเมิน โดยผูบริหารทองถิ่นช้ีขาดและแจงเจาของทรพัยสนิทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจาของทรัพยสนิย่ืน
อุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรอืไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรบัคํา
ขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทกึสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนนิการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนนิการคนื
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนนิการแกไขคําขอหรือย่ืน
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 
10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนบัหลงัจากเจาหนาทีผู่รับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
  
 
ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
เทศบาลตําบลแมหลาย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ (-))  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
 
 
 
 
 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 31 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของทรพัยสนิย่ืนแบบแสดงรายการทรพัยสนิ (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจาหนาทีพ่ิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสินตามแบบ
แสดงรายการทรพัยสนิ (ภ.ร.ด.2) และแจงการประเมินภาษีให
เจาของทรพัยสนิดําเนินการชําระภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วัน เทศบาลตําบลแมหลาย 
อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ทีอ่อกใหโดยหนวยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดนิพรอมสําเนา เชน โฉนด
ที่ดนิ ใบอนญุาตปลูกสราง หนังสอืสัญญาซ้ือขาย หรอืใหโรงเรือน
ฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนา เชน ใบทะเบียนการคา 
ทะเบียนพาณิชย ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรบัรองนิตบิุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอมสําเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
 
 
 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลแมหลาย 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี

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

 

หมายเหต ุ

- 
 
 


