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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลมอนจองอาํเภออมกอยจงัหวดัเชียงใหม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลมอนจองอําเภออมกอยจงัหวัดเชยีงใหม 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 15/07/2015 13:23 การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินองคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการองคการบริการสวนตําบลมอนจอง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (-) 

 
12. หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาทีใ่นการรับชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ินจาก

ทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆและที่ดินทีใ่ชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑวธิีการ

และเงื่อนไขดงันี้ 

 

1. องคการบริหารสวนตาํบลมอนจองประชาสัมพันธขั้นตอนและ 

วิธีการชําระภาษ ี

 

2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
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3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 

 

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

 

5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชาํระภาษีทันทีหรือชาํระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

 

6. เจาของทรัพยสินดาํเนินการชาํระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรบัแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด

จะตองชําระเงินเพิ่มตามอตัราทีก่ฎหมายกําหนด 

 

7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการ

ประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคาํขอและผู

ยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกาํหนดระยะเวลาใหผูยื่นคาํขอดาํเนินการแกไข/เพิ่มเติม

หากผูยื่นคาํขอไมดาํเนินการแกไข/เพิ่มเตมิไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรับคาํขอจะดําเนินการคนืคําขอและเอกสารประกอบการ

พิจารณา 

 

9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคาํขอและยงันับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคาํขอจะดาํเนินการแกไขคาํขอหรือยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 

10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคาํขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามี

ความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

 

11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดง

รายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน

นับแตผูรับบริการมา

ยื่นคําขอ 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง) 

2) 

การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสินตาม

แบบแสดงรายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) และแจงการประเมิน

ภาษีใหเจาของทรัพยสิน

ดําเนินการชาํระภาษ ี

 

30 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วันนับ

จากวันที่ยื่นแบบ

แสดงรายการ

ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

(ตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 31 วัน 

 
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดาํเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตวั

ประชาชนหรือบัตร

อื่นที่ออกใหโดย

หนวยงานของรฐั 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบานพรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์โรงเรือน

และท่ีดินพรอม

สําเนาเชนโฉนด

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ที่ดินใบอนุญาต

ปลูกสรางหนังสือ

สัญญาซื้อขายหรือ

ใหโรงเรือนฯ 

4) 

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอมสําเนาเชนใบ

ทะเบียนการคา

ทะเบียนพาณชิย

ทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิม่หรือ

ใบอนุญาตประกอบ

กิจการคาของฝาย

สิ่งแวดลอม

 สัญญา

เชาอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบแสดง

ฐานะการเงิน (กรณี

นิติบุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
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1) ชองทางการรองเรียนสาํนักปลดัองคการบริหารสวนตําบลมอนจองโทรศัพท 0 91 697 9019 หรือ www.monjong.go.th 

หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.

พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) 1. แบบแจงรายการเพื่อเสยีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

(ภ.ร.ด. 9) 

- 

 

 
19. หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พิมพ 17/08/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตาํบลมอนจอง

อําเภออมกอยจงัหวัดเชยีงใหมสถ.มท. 

อนุมตัิโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


