
                       
  

จดหมายขาว  
องค์การบริหารสวนตําบลทาชุมพล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑9 

*************************************************************************** 

งานพฒันาละจัดกใบรายเดຌ องคก์ารบรหิารสวนตําบลทาชุมพล 
การจัดกใบภาษีรงรือนละทีไดิน 
ํ. ผูຌมีหนຌาทีไสียภาษีรงรือนละทีไดิน ยืไนบบสดงรายการสียภาษีรงรือนละทีไดนิ (ภ.ร.ด.๎) 
๎. จຌาหนຌาทีไรบับบยืไน ภ.ร.ด.๎ ตรวจสอบอกสารกบัขຌอมูล฿น ผ.ท.๐ ละ ผ.ท.๑ 
๏. คํานวณคารายปีละคดิคาภาษ ี

๐. จຌงการประมิน (ภ.ร.ด.๔) 
๑. ผูຌมีหนຌาทีไสียภาษีรงรือนละทีไดินชําระงิน ละรบั฿บสรใจรบังินคาภาษีรงรือนละทีไดิน (ภ.ร.ด.ํ๎) 

 

  กรณผีูຌชาํระภาษยืีไนบบ ภ.ร.ด.๎ ลຌวยังเมชาํระทนัที฿หຌดาํนินการ ดังนีๅ 
ํ. มืไอเดຌรบัการจຌงการประมิน (ภ.ร.ด.๔) ตຌองชาํระภาย฿น ๏์ วัน นบัถัดจากวันทีไเดຌรบัจຌงการประมินหาก
ชําระกินกําหนดตຌองสียงนิพิไม ดังนีๅ เมกนิ ํ ดือน งินพิไม ๎.๑ % กิน ํ ดอืนตเมกนิ ๎ ดือน งินพิไม 
๑ % กิน ๎ ดือนตเมกนิ ๏ ดือน งินพิไม ๓.๑% กนิ ๏ ดือนตเมกนิ ๐ ดือน งินพิไม ํ์% กิน ๐ 
ดือน ตຌองดํานินคด ี

๎. เดຌรบัจຌงการประมินลຌวเมพอ฿จ฿นการประมินตຌองอุทธรณภ์าย฿น ํ๑ วัน 
 

 

                ประชาชนผูຌรบับรกิาร                                            รับรืไอง/ตรวจสอบอกสาร/ประมิน    คาภาษี/จຌง
การประมิน/ 

 

ยืไนบบ ภ.ร.ด.๎                                                  รับงนิ/ออก฿บสรใจรบังนิ /จายรืไองคนืประชาชน
ผูຌรบับรกิาร 
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รับเงิน/ออก
ใบเสร็จรับเงิน

จ่ายเร่ืองคืนประชาชน
ผ้รับบริการ 
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*************************************************************************** 

งานพฒันาละจัดกใบรายเดຌ องคก์ารบรหิารสวนตําบลทาชุมพล 
การจัดกใบภาษปีา้ย 
ํ. ผูຌมีหนຌาทีไสียภาษปีา้ย ยืไนบบสดงรายการภาษปีา้ย (ภ.ป.ํ) พรຌอมอกสารประกอบ 
๎. จຌาหนຌาทีไรบับบยืไน ภ.ป.ํ ตรวจสอบอกสารกบัขຌอมูล ผ.ท.๐ ละ ผ.ท.๑ 
๏. คํานวณพืๅนทีไปา้ยละประมินคาภาษปีา้ย 
๐. จຌงการประมิน (ภ.ป.๏) 
๑. ผูຌมีหนຌาทีไสียภาษปีา้ยชาํระงินละรบั฿บสรใจรบังนิ (ภ.ป.๓) 

 

            ประชาชนผูຌรบับรกิาร                                          รับรืไอง/ตรวจสอบอกสาร/ประมินภาษ/ีรบังนิ/ออก
฿บสรใจรบังนิ 

 

            ยืไนอกสารบบ ภ.ป.ํ                                         จายรืไองคนืประชาชนผูຌรบับริการ   
 

การกใบคาธรรมนียมคาขยะมูลฝอย 
ํ. ผูຌมีหนຌาทีไสียคาธรรมนียมคาขยะมูลฝอยยืไนอกสาร 
๎. จຌาหนຌาทีไรบัรืไอง ตรวจสอบอกสาร 
๏. คํานวณคาธรรมนียมคาขยะมูลฝอย 
๐. ผูຌมีหนຌาทีไสียคาธรรมนียมคาขยะมูลฝอยชําระงนิละรบั฿บสรใจรบังนิ 

 

  ประชาชนผูຌรบับรกิาร                          รับรืไอง/ตรวจสอบอกสาร                                ประมิน     
       คาธรรมนียม 
         ยืไนอกสาร                                      
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  ทีไดินทีไตຌองสียภาษีบ้ารุงทຌองทีไ คือ ทีไดินทุกประภทเมวาจะมีอกสารสิทธ่ิหรือเมมีอกสารสิทธ่ิป็นทีไวาง ปลา หรอืสิไง
ปลูก  สรຌางอยูหรอืเมละเมวาจะ฿ชຌพาะปลูก ลีๅยงสัตว์ หรอือยูอาศัย ฿หຌผูຌอืไนชาหรือ฿ชຌประยชน์องกใตาม ทีไดินทีไตຌองสียภาษี 
บ้ารุงทຌองทีไนัๅน นอกจากพืๅนทีไทีไดินทัไวโ เปลຌว ยังหมายความรวมถึง พืๅนทีไทีไป็นภูขาละมนๅ้าดຌวย 
            ขัๅนตอนการช้าระภาษีบ้ารุงทຌองทีไ 
            1) การยืไนบบสดงรายการพืไอสียภาษี 
               ฿หຌจຌาของทีไดินซึไงมีหนຌาทีไตຌองสียภาษี ยืไนบบสดงรายการพืไอสียภาษี (ภ.บ.ท.) ณ งานผลประยชน์ กองคลัง 
องค์การบริหารสวนต้าบลมืองราชบุรี ทุกรอบระยะวลา 4 ปี 
 กรณ ีบุคคล฿ดป็นจຌาของทีไดินขึๅน฿หมหรือจ้านวนนืๅอทีไดินดิมปลีไยนปลง฿หຌ จຌาของทีไดิน ยืไนบบสดงรายการ ทีไดิน ภาย฿น 
30 วัน นับจากวันทีไป็นจຌาของทีไดินขึๅน฿หม หรือจ้านวนนืๅอทีไดินเดຌมีการปลีไยนปลง 
            2) การช้าระงินคาภาษี 
                ผูຌมีหนຌาทีไสียภาษีจะตຌองช้าระงินคาภาษีบ้ารุงทຌองทีไภาย฿นวันทีไ 30 มษายน ของทุกปี 
            3) การเมยืไนบบละช้าระภาษีภาย฿นก้าหนด 
                กรณีทีไผูຌมีหนຌาทีไสียภาษีเมยืไนบบภาย฿นระยะวลาทีไกฎหมายก้าหนดจะตຌองสียงินพิไมอีกรຌอยละ 10 ของจ้านวน 
                งินคาภาษี 
 กรณีทีไผูຌมีหนຌาทีไสียภาษีเมช้าระภาษีภาย฿นระยะวลาทีไกฎหมายก้าหนด จะตຌองสียงินพิไมอีกรຌอยละ 2 ของจ้านวน งินคาภาษี 
หลักฐานทีไตຌองน้าเปช้าระภาษีทຌองถิไน 
            1. หลักฐานสดงความป็นจຌาของกรรมสิทธ่ิ฿นทรัพย์สิน ชน 
             - ฉนดทีไดิน น.ส.3 , น.ส.2, ส.ค.1 หรอือืไนโ (กรณีสียภาษบ้ีารุงทຌองทีไ) 
             - ฿บอนุญาตปลูกสรຌาง, ส้านาทะบียนบຌาน หลักฐานการซืๅอขายหรือจดทะบียนอนกรรมสิทธ่ิ (ถຌามี) หรือหลักฐานอืไน 
                   สดงความป็นจຌาของกรรมสิทธ่ิ฿นสิไงปลกูสรຌาง (กรณีสียภาษีรงรือนละทีไดิน) 
                - ภาพถาย หรอืรูปบบขนาดความกวຌาง ยาวละลักษณะขຌอความของป้าย (กรณีสียภาษีป้าย) 
            2. ฿บสรใจรบังินครัๅงสุดทຌายทีไคยช้าระภาษีฯ เวຌ 
            3. สา้นาทะบียนบຌานละส้านาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือบัตรขຌาราชการ รัฐวิสาหกิจ 
            4. หนังสือจຌงจากส้านักงานองค์การบริหารสวนต้าบลมืองราชบุรี (ถຌามี) 
 
 
                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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การจดทะบียนพาณชิย์ 
ํ. ผูຌประกอบการพาณชิย์ยืไนคําขอ ละกรอกขຌอมูล (บบ ท.พ.) กรอกบบคาํขอจดทะบียน 
๎. จຌาหนຌาทีไตรวจสอบอกสาร 
๏. นายทะบยีนพิจารณาคําขอ ละจดทะบียนพาณชิย์ 
๐. ชาํระงนิคาธรรมนียมละรับ฿บทะบียนพาณชิย์ 

 

ประชาชนผูຌรบับรกิาร    รบัรืไอง/ตรวจสอบอกสาร        จຌาหนຌาทีไประมิน 
      ยืไนบบ ท.พ.       สอบถามขຌอมูล          คาธรรมนียม 
 

 

 

 

 

จายรืไองคนืประชาชน     รับงนิ/ออก฿บสรใจรบังนิ                     จຌาหนຌาทีไออกลข/ 
       ผูຌรบับรกิาร                                       ฿บทะบียนพาณชิย์  
 

อกสารประกอบการพิจารณา 
               ํ. บตัรประจําตัวประชาชน ละสํานาทะบียนบຌาน 
               ๎. ฿บสรใจรบังินคาภาษบีาํรุงทຌองทีไปทีีไผานมา 
 

 

 

          * รับอนงินฝากธนาคาร ถຌาผูຌชา้ระภาษีเมสะดวกดินทางมาดຌวยตัวอง  
               บัญชี  ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาพธาราม   ลขทีไบัญชี  013432237600 
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