
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมหีน้าที่ในการรบัชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรอืสิง่ปลกูสร้างอย่างอื่นน้ัน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนตำบล/เมืองพัทยา) ประชาสมัพันธ์ข้ันตอนและ 
วิธีการชำระภาษี 
 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพยส์ินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจ้าของทรัพยส์ินย่ืนแบบแสดงรายการทรพัย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยส์ินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชำระภาษี (เจ้าของทรัพยส์นิชำระภาษีทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) 
 
6. เจ้าของทรัพยส์ินดำเนินการชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
กรณีที่เจ้าของทรัพยส์ินชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราทีก่ฎหมายกำหนด 
 
7. กรณีที่ผูร้ับประเมิน (เจ้าของทรพัย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ ภายใน 15 วัน 
นับแต่ได้รับแจง้การประเมิน โดยผู้บริหารท้องถ่ินช้ีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพยส์ินทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันทีเ่จ้าของทรพัย์สินย่ืนอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รบัคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน 
พร้อมกำหนดระยะเวลาใหผู้้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม 
หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ผู้รบัคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
9. 



พนักงานเจ้าหน้าที่จะยงัไม่พจิารณาคำขอและยงันับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรอืยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
 
10. 
ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนบัหลังจากเจ้าหน้าทีผู่ร้ับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้เห็
นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
11.จะดำเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสรจ็ 
  
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานท่ีให้บริการ 
ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง 
เทศบาลนครนครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (-))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 31 วัน 
 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าของทรัพยส์ินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 1 วัน 
นับแต่ผู้รบับริการมายื่นคำขอ 
2. หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ คือ ส่วนพัฒนารายได้ 
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา))  

1 วัน กรมส่งเสริมการปกครอ
งท้องถ่ิน 

 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแ
บบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
และแจ้งการประเมินภาษีใหเ้จ้าของทรพัย์สินดำเนินการชำระ
ภาษี 

30 วัน กรมส่งเสริมการปกครอ
งท้องถ่ิน 

 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) 
(ตามพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 
2. หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ คือ ส่วนพัฒนารายได้ 
สำนักการคลัง เทศบาลนครนครราชสีมา))  

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบา้นพร้อมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพร้อมสำเนา เช่น 
โฉนดท่ีดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือสญัญาซื้อขาย 
หรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมสำเนา เช่น ใบทะเบยีนการค้า 
ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบยีนภาษีมลูคา่เพ่ิม 
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ของฝา่ยสิ่งแวดล้อม
 สัญญาเชา่อาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณนีิติบุคคล) 
พร้อมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอียดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 
1) สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา - เลขที่ 635 ถนนโพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา          

- โทรศัพท์   :   0-4423-4600  ต่อ  1322, 1324  
- สายด่วน   :   1132 เทศบาลนครนครราชสมีา  - อเีมล์ (E-mail)   :   info@koratcity.go.th    
- เว็บไซด์     :    http://www.koratcity.go.th/ 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลอื อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรบันักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. 

แบบคำร้องขอให้พจิารณาการประเมินภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9) 



ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ
- 
 
Infographic 

ลำดับ ชื่อ 
ไม่มีข้อมูล 

 
 

 
ชื่อกระบวนงาน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ชื่อเรียกท่ัวไป: - 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สำนักบริหารการคลงัท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจง้ 
กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
  
1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0 วัน 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จำนวนคำขอที่มากทีสุ่ด 0 
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 28/08/2015 11:07 จันทร์จริา สำนักการคลงั 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืสำหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


