
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลบัวสว่าง * อ าเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นๆและท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมี

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 

วิธีการช าระภาษี 

 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

 

3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

 

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

 

5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาท่ี

ก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด  

 

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับ

แจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ 

(ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค า

ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

 

9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว  

 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น

ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน  

 

11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่างอ าเภอ
พรรณานิคมจังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  
042-973015)) 

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

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :31 วัน 



 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วันนับแต่ผู้รับบริการมายื่นค าขอ 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนต าบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)) 

1 วัน เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 
อ าเภอพรรณนานิคม

จังหวัดสกลนคร 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ย่ืนแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ) 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนต าบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)) 

30 วัน เทศบาลต าบลบัวสว่าง * 

อ าเภอพรรณนานิคม

จังหวัดสกลนคร 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพร้อมส าเนาเช่นโฉนด

ท่ีดินใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซื้อขายหรือให้โรงเรือนฯ  
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา1ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนาเช่นใบทะเบียนการค้า

ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายส่ิงแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร 

ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

2) บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

3) บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 
 

 

4) บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

5) บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 

 

6) บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 

 

 

7) บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียวใต้ถุนสูง  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

8) บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียวใต้ถุนสูง  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 
 

9) บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียวใต้ถุนสูง  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 

 
 

10) บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

11) บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 
 

12) บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 

 
 

13) บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

14) บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

15) บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

16) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

17) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

18) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

19) บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

20) บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

21) บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

22) ห้องแถวไม้ชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 

 

23) ห้องแถวไม้ชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2.5 บาท 

 

 

24) ห้องแถวไม้ชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 
 

25) ห้องแถวไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

26) ห้องแถวไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2.5 บาท 

 
 

27) ห้องแถวไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 
 

28) ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

29) ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2.5 บาท 

 
 

30) ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

31) ห้องแถวไม้สามชั้น  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

32) ห้องแถวไม้สามชั้น  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2.5 บาท 
 

 

33) ห้องแถวไม้สามชั้น  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

34) ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สามชั้น  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

35) ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สามชั้น  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2.5 บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

36) ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สามชั้น  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

37) ตึกแถวชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

38) ตึกแถวชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

39) ตึกแถวชั้นเดียว  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 

 

40) ตึกแถวสองชั้น  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

 

 

41) ตึกแถวสองชั้น  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

42) ตึกแถวสองชั้น  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 
 

43) ตึกแถวสามชั้น  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

 
 

44) ตึกแถวสามชั้น  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

45) ตึกแถวสามชั้น  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 
 

46) ตึกแถวส่ีชั้น  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

 
 

47) ตึกแถวส่ีชั้น  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

48) ตึกแถวส่ีชั้น  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

49) ตึกแถวห้าชั้น  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

50) ตึกแถวห้าชั้น  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

51) ตึกแถวห้าชั้น  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

52) ตึกแถวหกชั้น  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

53) ตึกแถวหกชั้น  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

54) ตึกแถวหกชั้น  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

55) โกดังเก็บของ  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
 

 

56) โกดังเก็บของ  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

 

 

57) โกดังเก็บของ  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 

 

58) คลังสินค้า  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

 
 

59) คลังสินค้า  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

 
 

60) คลังสินค้า  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

61) อู่ซ่อมรถ  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

 
 

62) อู่ซ่อมรถ  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

63) อู่ซ่อมรถ  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 
 

64) โรงเรียนเอกชน  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
 

 

65) โรงเรียนเอกชน  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 8 บาท 
 

 

66) โรงเรียนเอกชน  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 6 บาท 
 

 

67) โรงเรืยน/รีสอร์ท  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 7 บาท 
 

 

68) โรงเรือน/รีสอร์ท  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 6 บาท 
 

 

69) โรงเรือน/รีสอร์ท  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

70) สถานีบริการน้ ามัน/แก๊ส  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 6 บาท 
 

 

71) สถานีบริการน้ ามัน/แก๊ส  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
 

 

72) สถานีบริการน้ ามัน/แก๊ส  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

73) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  (คนงาน  50  คนขึ้นไป)  (ท าเลท่ี  

1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

 

 

74) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  (คนงาน  50  คนขึ้นไป)  (ท าเลท่ี  

2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 9 บาท 

 

 

75) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  (คนงาน  50  คนขึ้นไป)  (ท าเลท่ี  

3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 8 บาท 

 
 

76) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  (คนงาน  11-49  คน)  (ท าเลท่ี  

1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

 
 

77) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  (คนงาน  11-49  คน)  (ท าเลท่ี  

2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

 
 

78) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  (คนงาน  11-49  คน)  (ท าเลท่ี  

3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

79) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (คนงานไม่เกิน   10  คน)  (ท าเลท่ี 

1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

80) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (คนงานไม่เกิน  10  คน)  (ท าเลท่ี  

2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 
 

81) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (คนงานไม่เกิน  10 คน)  (ท าเลท่ี  
3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 1 บาท 
 

 

82) โรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
 

 

83) โรงงานอุสาหกรรมครัวเรือน  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

84) โรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

85) ร้านอาหาร/สวนอาหาร  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

86) ร้านอาหาร/สวนอาหาร  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

87) ร้านอาหาร/สวนอาหาร  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

88) โรงสีข้าว  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

89) โรงสีข้าว  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

90) โรงสีข้าว  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 

 

91) โรงผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 5 บาท 

 

 

92) โรงผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 4 บาท 

 
 

93) โรงผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

94) เพิงมุงจาก  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 
 

95) เพิงมุงจาก  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 

 
 

96) เพิงมุงจาก  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

 
 

97) เพิงมุงสังกะสี  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2.5 บาท 

 
 

98) เพิงมุงสังกะสี  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

99) เพิงมุงสังกะสี  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 
 

 

100) ร้านล้างอัดฉีดรถยนต์,รถจักรยานยนต์  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 3 บาท 
 

 

101) ร้านล้างอัดฉีดรถยนต์,รถจักรยานยนต์  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 2 บาท 
 

 

102) ร้านล้างอัดฉีดรถยนต์,รถจักรยานยนต์  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 
 

 

103) ปั๊มน้ าหยอดเหรียญ  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

104) ปั๊มน้ าหยอดเหรียญ  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 
 

 

105) ปั๊มน้ าหยอดเหรียญ  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 1 บาท 
 

 

106) ฟาร์มเล้ียงหมู 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

107) ตู้บริการน้ ามัน/ตู้เติมเงิน  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 2 บาท 

 

 

108) ตู้บริการน้ ามัน/ตู้เติมเงิน  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 1.5 บาท 

 

 

109) ตู้บริการน้ ามัน/ตู้เติมเงิน  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 1 บาท 

 
 

110) ธนาคารพาณิชย์  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 40 บาท 

 
 

111) ธนาคารพาณิชย์  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 30 บาท 

 
 

112) ธนาคารพาณิชย์  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

113) เสารับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  (ท าเลท่ี  1) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

114) เสารับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 15 บาท 

 
 

115) เสารับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  (ท าเลท่ี   3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
 

 

116) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

 

117) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
 

 

118) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
 

 

119) ตู้  ATM  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 25 บาท 
 

 

120) ตู้  ATM  (ท าเลท่ี  2) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

 

121) ตู้ ATM  (ท าเลท่ี  3) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 15 บาท 
 

 

122) ลานตากข้าว  (ท าเลท่ี  1) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท 
 

 

123) ลานตากข้าว  (ท าเลท่ี  2) 
(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 

ค่าธรรมเนียม 4 บาท 
 

 

124) ลานตากข้าว  (ท าเลท่ี  3) 

(หมายเหตุ: (ตารางเมตรละ)) 
ค่าธรรมเนียม 3 บาท 

 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
(หมายเหตุ: (กองคลังงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบลสว่างอ าเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973015)) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 

(หมายเหตุ: -) 
2) แบบภ.ร.ด.2 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :ส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส านักบริหารการคลัง

ท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 
1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 

ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 



ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชนการรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดินส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่างต าบล

สว่างอ าเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร  47130  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  042-973-015  28/09/2015 17:52 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


