
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร :เทศบาลต าบลเมืองปาน  อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ในการรับช าระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพยส์ินทีเ่ป็นโรงเรือนหรอืสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนือ่งกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นน้ันโดยมหีลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1.เทศบาลต าบลเมืองปานประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการช าระภาษี 
2. แจ้งใหเ้จ้าของทรพัย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรัพยส์ินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
4. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์ินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพยส์นิช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรัพยส์ินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพยส์ินช าระภาษีเกิน
เวลาที่ก าหนดจะตอ้งช าระเงินเพิ่มตามอัตราทีก่ฎหมายก าหนด 
7. กรณีที่ผูร้ับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ภายใน 15 วันนับแต่
ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บรหิารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้เจ้าของทรัพยส์ินทราบภายใน 30 วันนับจากวันทีเ่จ้าของทรพัย์สิน
ยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถู่กต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้ยื่น
ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รบัค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
9. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะยงัไม่พิจารณาค าขอและยังนบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหนา้ที่ผู้รบัค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพจิารณาใหผู้้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานท่ีให้บริการ 
เทศบาลต าบลเมอืงปาน  446 ม.4 ต.เมืองปานอ.เมืองปานจ.
ล าปางโทรศัพท์  0-5427-6280 ต่อ  22, 25  /ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (-)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 



 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :31 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าของทรัพยส์ินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วันนับแต่ผู้รับบรกิารมายื่นค า
ขอ 
2. หน่วยงานผูร้ับผิดชอบคือเทศบาลต าบลเมอืงปาน 446 
ม.4 ต.เมืองปานอ.เมืองปานจ.ล าปาง)) 

1 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

2) กำรพิจำรณำ 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมิน
ภาษีให้เจ้าของทรัพยส์ินด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่น
แบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบญัญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผูร้ับผิดชอบคือเทศบาลต าบลเมอืงปาน 446 
ม.4 ต.เมืองปานอ.เมืองปานจ.ล าปาง )) 

30 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารยืนยันรับรองตนเอง) 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารยืนยีนรับรองตนเอง) 

- 

3) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพร้อมส ำเนำเชน่โฉนด
ท่ีดินใบอนุญำตปลูกสร้ำงหนังสือสัญญำซื้อขำยหรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหต-ุ 

4) 
 

หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมส ำเนำเช่นใบทะเบียนกำรค้ำ
ทะเบียนพำณิชย์ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิมหรือใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรค้ำของฝ่ำยสิ่งแวดล้อม สัญญำเช่ำอำคำร 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารยืนยันรับรองตนเอง) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ประกำศเทศบำลต ำบลเมืองปำนเรื่องก ำหนดรำคำค่ำเช่ำมำตรฐำน
กลำงเฉลีย่ต่อตำรำงเมตร (ต่อเดือน) ในเขตเทศบำลต ำบลเมืองปำน
ลงวันท่ี  29  เดือนพฤศจิกำยนพ.ศ. 2553  คิดตำมท ำเลท่ีตั้งแบ่ง
ออกเป็น 3 เลดังน้ี 
ท ำเลท่ี 1 ประกอบด้วยม. 4,7 
ท ำเลท่ี 2 ประกอบด้วยม.1,2,3,8,9 
ท ำเลท่ี 3 ประกอบด้วยม.5,6 
(หมายเหต:ุ (ถ้ามีพื้นที่ต่ ากว่า 16 ตารางเมตรใหเ้สียภาษี 120.-บาท/
ปี)) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลเมอืงปาน   446  ม.4 ต.เมืองปานอ.เมืองปานจ.ล าปาง 52240 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์    0-5427-6280 ต่อ 22, 25 
เว็บไซด์  http:www.muangpan.go.th/thai/)) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวรป์าร์คช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจง้รายการเพือ่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พจิารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมำยเหต ุ
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบรหิารการคลงัท้องถ่ินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินส านักบริหารการคลงั
ท้องถ่ิน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจง้ 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 



 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พ้ืนท่ีให้บริกำร:ท้องถ่ิน 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


