
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและทีด่ินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชาํระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรอืนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและที่ดินที่ใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนน้ันโดยมี
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังน้ี 
 
1. องคกรปกครองสวนทองถิน่ (เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
4. องคกรปกครองสวนทองถิน่ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสนิชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาที่
กําหนดจะตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
7. กรณีทีผู่รับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 15 วันนับแตไดรับ
แจงการประเมนิโดยผูบรหิารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสินยืน่อุทธรณ 
(ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถกูตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะน้ันผูรับคํา
ขอและผูยื่นคาํขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดาํเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคาํขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคาํขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคาํขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเตมิครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคาํขอไดตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็น
วามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวนัที่พิจารณาแลวเสร็จ 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
งานผลประโยชนกองคลัง  ( ชัน้ 1 ) 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
โทร  054 – 225052   
โทรสาร 054 - 224137 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :10 นาท ี
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูประกอบการยืน่แบบ (ภ.ร.ด.2 ) 
(หมายเหต:ุ (กรณีขอมูลไมครบถวน 
1.  ผูประกอบการยื่นแบบ (ภ.ร.ด. 2) 
(ระยะเวลา  2  นาท)ี 
2.  เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลปรากฏวาขอมูลไมครบถวน 
(ระยะเวลา  2  นาท)ี 

2 นาท ี กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
3.ใหเจาหนาทีง่านแผนท่ีภาษีออกสํารวจเก็บขอมูลเก็บ
รายละเอียดขอมูลใหครบถวนสงใหงานจัดเก็บรายได(ระยะเวลา  
1  วัน) 
4. เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตองอีกครั้งหน่ึง
(ระยะเวลา  2  นาท)ี 
5.  เสนอผูไดรบัหมอบหมายลงนาม(ระยะเวลา  2  นาท)ี 
6.อนุมัติลงนาม 
(ระยะเวลา  3  นาท)ี 
7.ออกใบเสร็จรบัเงิน(ระยะเวลา  1  นาท)ี)) 

2) การพิจารณา 
เจาหนาทีต่รวจสอบขอมูล 
(หมายเหต:ุ ()) 

2 นาท ี กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 
3) การพิจารณา 

เสนอผูไดรับหมอบหมายลงนาม 
(หมายเหต:ุ -) 

2 นาท ี กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ

อนุมัติลงนาม 
(หมายเหต:ุ -) 

3 นาท ี กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 
5) - 

ออกใบเสร็จรับเงิน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 นาท ี กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตวัประชาชนหรอืบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

แบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและทีด่นิพรอมสําเนาเชนโฉนด
ที่ดินใบอนุญาตปลูกสรางหนังสือสัญญาซื้อขายหรอืใหโรงเรือนฯ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนาเชนใบทะเบยีนการคา
ทะเบียนพาณชิยทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มหรอืใบอนุญาตประกอบ
กิจการคาของฝายส่ิงแวดลอม สัญญาเชาอาคาร 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอมสําเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (กรณมีอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) 1.ชําระไมเกินหน่ึงเดือนชําระเพิ่ม  25 % 

(หมายเหต:ุ -) 
- 
 

2) 2. เกินหน่ึงเดือนแตไมเกินสองเดือนชําระเพิ่มชําระเพิ่ม  5 %
(หมายเหต:ุ -) 

- 
 

3) 3. เกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือนชําระเพิ่ม  75 % 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

4) 4. เกินสามเดือนแตไมเกินส่ีเดือนชําระเพิ่ม  10 % 
(หมายเหต:ุ -) 

- 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพ่ือรองเรียนไดที่งานผลประโยชนกองคลัง

เทศบาลเมืองเขลางคนครโทรศัพท  054 - 225052 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 

ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลงัทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

 
1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 
 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 
 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


