
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษโีรงเรอืนและที�ดนิ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยากระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิ+มเตมิจนถงึ(ฉบับที+ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ความ
วา่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลอาจออกขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลเพื+อใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลไดเ้ทา่ที+ไม่
ขดัหรแืยง้แตก่ฎหมาย เพื+อปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามอํานาจหนา้ที+ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล หรอืเมื+อมกีฎหมายบญัญัตใิห ้
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลออกขอ้บัญญัตหิรอืใหม้อํีานาจออกขอ้บัญญัต ิในการนี7จะกําหนดคา่ธรรมเนยีมที+จะเรยีกเก็บหรอื
กําหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยก็ได ้แตม่ใิหกํ้าหนดโทษปรับเกนิหนึ+งพันบาท เวน้แตจ่ะมกีฎหมายบญัญัตไิวเ้ป็นอยา่งอื+นประกอบ
พระราชบญัญัตภิาษีโรงเรอืน และที+ดนิ พ.ศ.๒๔๗๕ 
 
โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื+อนไข ดงันี7 
 
 
 องคก์ารบรหิารสว่นตําบล ประชาสมัพันธ ์กําหนดระยะเวลาการเสยีภาษีโรงเรอืน และที+ดนิขั 7นตอน วธิกีาร ชําระภาษี 
 แจง้ประชาสมัพันธใ์หเ้จา้ของทรัพยส์นิ(ผูรั้บประเมนิ) จะตอ้งยื+นแบบแสดงรายการเพื+อเสยีภาษี(ภ.ร.ด.2) ภายในเดอืน
กมุภาพันธข์องทกุปี 
 แจง้ผูเ้ป็นเจา้ของผูใ้ดละเลยไมย่ื+นแบบแสดงรายการมคีวามผดิโทษปรับไมเ่กนิ 200 บาท และเรยีกเก็บยอ้นหลงัไดไ้ม่
เกนิ 10 ปี) 
 แจง้ผูรั้บประเมนิไดรั้บใบแจง้การประเมนิภาษี(แบบ ภ.ร.ด.8) จะตอ้งชาํระคา่ภาษีภายใน 30 วนั นับถัดจากวนัที+ไดรั้บ
แจง้คา่ภาษี 
 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
221 หมูท่ี+ 1 ตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมอืงพะเยา จังหวดัพะเยา 
56000/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที+ยง) 

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :0 - 
 

ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทรัพยส์นิ(ผูรั้บประเมนิ) จะตอ้งยื+นแบบแสดงรายการเพื+อ
เสยีภาษี(ภ.ร.ด.2) ณ กองคลงั อบต.จําป่าหวาย ภายในเดอืน
กมุภาพันธข์องทกุปี(ผูใ้ดละเลยไมย่ื+นแบบแสดงรายการมี
ความผดิโทษปรับไมเ่กนิ 200 บาท และเรยีกเก็บยอ้นหลงัไดไ้ม่
เกนิ 10 ปี) 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจําป่าหวาย อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดั
พะเยา 

 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เมื+อผูรั้บประเมนิไดรั้บใบแจง้การประเมนิภาษี(แบบ ภ.ร.ด.8) 
จะตอ้งชาํระคา่ภาษีภายใน 30 วนั นับถัดจากวนัที+ไดรั้บแจง้คา่
ภาษี 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) บตัรประจําตวัประชาชน - 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

สญัญาเชา่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

สําเนาหลกัฐานแสดงกรรมสทิธิ8ในที�ดนิ (นส.3 , นส.3ก),โฉนด
ที�ดนิ, สญัญาซื3อขาย) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

สําเนาใบขออนุญาตปลูกสรา้งอาคาร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 10.- บาท(กรณีมอบ
อํานาจ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ผูร้บัประเมนิจะตอ้งเสยีคา่ภาษใีนอตัรารอ้ยละ 12.5 ของคา่รายปี
(คา่เชา่) 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 12.5 % 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ที+ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลจําป่าหวาย อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

(หมายเหต:ุ (054-453081)) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที+ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 



 

ชื�อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรอืนและที+ดนิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวดัพระนครศรอียธุยา กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิ+น เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวดัพระนครศรอียธุยา 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที+เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)1. พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรอืนและที+ดนิพ.ศ. 2475 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั+วไป 

พื3นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ+น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี+ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที+มากที+สดุ 0 

 จํานวนคําขอที+นอ้ยที+สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:[สาํเนาคูม่อืประชาชน] การรับชาํระภาษีโรงเรอืนและที+ดนิ 13/01/2559 10:46 
 
 

เอกสารฉบบันี7ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที+เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


