
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษีโรงเรอืนและทีด่นิ 
หน่วยงำนท่ีให้บรกิำร :เทศบาลต าบลแม่ค าอ าเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์ วธิีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต  

ไม่มีขอ้มูลหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

สถำนท่ีให้บรกิำร 

กองคลังส านักงานเทศบาลต าบลแม่ค า/ติดต่อดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :1 วัน 

 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการ 

เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)                                     

 

(หมายเหตุ: -) 

5 นาที - 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ท่ีรับแบบยื่นภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับขอ้มูลใน 

ผ.ท.4 และผ.ท.5 

 

(หมายเหตุ: -) 

10 นาที - 

 

3) กำรพจิำรณำ 

ค านวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี 

(หมายเหตุ: -) 

10 นาที - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ

แจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

(หมายเหตุ: (เมื่อไดร้ับการแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) ตอ้งช าระ
ภายใน30 วันนับถัดจากวันท่ีไดร้ับแจง้การประเมิน 

หากช าระเกินก าหนดตอ้งเสียเงินเพ่ิมดังนี้ 
ไม่เกิน 1 เดือนเงินเพ่ิม 2.5% 

เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเงินเพ่ิม 5 % เกิน 2 เดือนแต่ไม่
เกิน 3 เดือนเงินเพ่ิม 7.5% 

เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนเงินเพ่ิม 10% 

เกิน 4 เดือนตอ้งด าเนินคดี 
)) 

15 นาที - 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินช าระเงินและรับ 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.12) 

 

(หมายเหตุ: -) 

5 นาที - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

ใบเสร็จรบัเงนิค่ำภำษีภำษีโรงเรือนและท่ีดนิปีท่ีผ่ำนมำ (ภ.ร.ด.12) 

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ผู้รบัประเมนิช ำระภำษีปีละคร ัง้ตำมค่ำรำยปี 

อตัรำค่ำภำษีร้อยละ 12.5 ของค่ำรำยปี 

ค่ำภำษี = ค่ำรำยปี x 12.5% 

 

(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพ่ือรอ้งเรียนไดท่ี้กองคลังเทศบาลต าบลแม่

ค าโทรศัพท์: 053-779198 หรือเว็บไซต์ : www.tessabanmaekham.go.th/ 

(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอรม์ 

1) ฟอร์มการช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน:การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลท่าชา้งคลอ้งอ าเภอผาขาวจังหวัดเลยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

เทศบาลต าบลท่าชา้งคลอ้งอ าเภอผาขาวจังหวัดเลย 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 และแกไ้ขเพ่ิมเติมพ.ศ.2543 

ระดบัผลกระทบ:บริการท่ีมีความส าคัญดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บรกิำร:ทอ้งถิ่น 

ข้อมูลส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 



กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ:0 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 19/07/2558 23:03 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางขอ้มลูคูม่ือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 


