
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษโีรงเรอืนและที�ดนิ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื(อนไขในการยื(นคําขอ  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองคลงั งานผลประโยชน์  สาํนักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์  
อําเภอชัยบาดาล  จังหวดัลพบรุ ี 15130  โทร.  0-3646-1758-9  
โทรสาร.  0-3663-0655/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

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

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 0 - 
 

ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของทรัพยส์นิยื(นแบบแสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) 
เพื(อใหพ้นักงานเจา้หนา้ที(ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ ((1. ระยะเวลา : 1 วนันับแตผู่ร้ับบรกิารมายื(นคําขอ 
))  

1 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที(พจิารณาตรวจสอบรายการทรัพยส์นิตามแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมนิภาษีให ้
เจา้ของทรัพยส์นิดําเนนิการชาํระภาษี 
(หมายเหต:ุ ((1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วนันับจากวันที(ยื(นแบบ
แสดงรายการทรัพยส์นิ (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิัติ
ราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผูร้ับผดิชอบคอืเทศบาลตําบลลํานารายณ์))  

30 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

ใบสําคญัการเปลี�ยนชื�อ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักบรหิารการทะเบยีน 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธ ิ7โรงเรอืนและที�ดนิพรอ้มสําเนาเชน่โฉนด
ที�ดนิใบอนุญาตปลกูสรา้งหนงัสอืสญัญาซื3อขายหรอืใหโ้รงเรอืนฯ 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

6) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการพรอ้มสําเนาเชน่ใบทะเบยีนการคา้
ทะเบยีนพาณชิยท์ะเบยีนภาษมูีลคา่เพ ิ�มหรอืใบอนุญาตประกอบ
กจิการคา้ของฝ่ายสิ�งแวดลอ้ม สญัญาเชา่อาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคลและงบแสดงฐานะการเงนิ (กรณีนติ ิ
บคุคล) พรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองคลงั  งานผลประโยชน ์ สํานักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ี15130 โทร. 0-

3646-1785-9 โทรสาร.  0 - 3663 - 0655 
(หมายเหต:ุ -)  

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

3) ศนูยร์ับเรื(องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั @น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื(องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



ชื�อกระบวนงาน: การรับชาํระภาษีโรงเรอืนและที(ดนิ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการคลงัทอ้งถิ(น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ(น สํานักบรหิารการคลงั
ทอ้งถิ(น 

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

  
1)พระราชบัญญตัภิาษีโรงเรอืนและที(ดนิ พ.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: การรับชาํระภาษีโรงเรอืนและที(ดนิ  สํานักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ 18/07/2558 15:31 
 
 

เอกสารฉบับนี@ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที(เผยแพร่คูม่อื: - 


