
คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทร 053-723962 ตอ 
33 (กองคลัง) /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีท่ีเจาของทรัพยสินชําระ
ภาษีเกินเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 15 
วันนับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีเจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 



8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วันนับแต
ผูรับบริการมายื่น
คําขอ 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบล
ทรายขาว    
อําเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

2) การพิจารณา 
 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจง
การประเมินภาษีใหเจาของ
ทรัพยสินดําเนินการชําระ
ภาษี 
 

30 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพยสิน  
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี 
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนตําบล
ทรายขาว   
อําเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
 



14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและท่ีดิน
พรอมสําเนาเชน
โฉนดท่ีดิน
ใบอนุญาตปลูก
สรางหนังสือ
สัญญาซ้ือขาย
หรือใหโรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พรอมสําเนาเชน
ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
คาของฝาย
สิ่งแวดลอม
สัญญาเชาอาคาร 

- 1 1 ชุด - 



ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

หมายเหตุ (1.ทางอินเทอรเน็ต ( http://www.saikao.go.th) 
 

 2.ทางโทรศัพท 053-723962 ตอ 33 (กองคลัง) 
3.ทางไปรษณีย 109 หมูท่ี 10 ตําบลทรายขาว  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
4.รองเรียนดวยตนเอง 

 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอยางแบบฟอรม ภ.ร.ด.2 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบฟอรม ภ.ร.ด.9 

27-30-06 

ภ.ร.ด. ๙ 

คํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
ตามมาตรา ๒๕, ๔๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๙ 

 

 ขาพเจา....................................................................ผูรับประเมิน............................................อยูบานเลขท่ี...................... 

ตรอก, ซอย.........................................ถนน.......................................ตําบล.......................................อําเภอ.................................... 

จังหวัด................................................. ขอยื่นคํารองตอ...................................................................... 

 ตามท่ีพนักงานจัดเก็บภาษีของ....................................................................ไดแจงความการประเมินคารายป และคาภาษี  

โรงเรือนและท่ีดิน ประจําปภาษี ๒๕.............  ตามใบแจงรายการ  เลมท่ี..............................................เลขท่ี................................ 

ลงวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. ๒๕............ ซึ่งขาพเจาไดรับเมื่อวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ.๒๕........ น้ัน 

 ขาพเจาผูรับประเมินไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาท่ี   ดังไดแจงรายการไวในบัญชีขางลางน้ี               

จึงขอใหพิจารณาการประเมินอีกครั้งหน่ึง 

    (ลงลายมือช่ือ) …........................................................................ผูยื่นคํารอง 

      วันท่ี................../......................../........................ 

 ไดรับคํารองฉบับน้ี                                                                      คําสั่ง 

เมื่อวันท่ี...................เดือน...........................................   …………………………………………….. 

พ.ศ.๒๕...................      …………………………………………….. 

(ลงลายมือช่ือ)...............................................                    …………………………………………….. 

 เจาพนักงานผูรับคํารอง                     (ลงลายมือช่ือ)............................................... 

        

                (ตําแหนง)..................................................... 

 

ใบรับ  ภ.ร.ด. ๙ 

 ขาพเจาไดรับคํารองขอใหพิจารณาการประเมินใหม ของ.......................................................................................ไวแลว  

แตวันท่ี..................เดือน................................................พ.ศ.๒๕.................. 

          (ลงลายมือช่ือ)..........................................................................เจาพนักงานผูรับคํารอง 

 

 

ชนิดทรัพยสิน เลขท่ี ตั้งอยูท่ีถนน, ตําบล 

คารายป - คาภาษี เหตุผล 

(ตองแนบพยาน 

หลักฐานมาดวย ถามี) 

พนักงานประเมิน พอใจใหเปน 

บาท สต. บาท สต. 
 

 

 

 

 

 

 

       



 


