
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัิภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีโรงเรือน
และท่ีดินจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นๆ และท่ีดินท่ีใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่น
นัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดงันี ้
1. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน(เทศบาล/องค์การบริหารสว่นต าบล/เมืองพทัยา)ประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและวิธีการช าระภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 
4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกิน
เวลาท่ีก าหนด จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
7. กรณีท่ีผู้ รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอทุธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ ภายใน 15 วนั นบัแต่
ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถ่ินชีข้าดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเจ้าของทรัพย์สิน
ย่ืนอทุธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนัน้            
ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืน
ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ ย่ืนค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพิ่จารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ
ย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ือเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแล้ว
เห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูม่ือประชาชน 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส านงัาานททบบาตต าบตพธธ์กงตาา  262  หมู่ที่ 4 ต าบตพธธ์กงตาา  
อ าทภอทมือานครราชสีมา จาัหวดันครราชสีมา 30000  พทรบธัท์  044-
930238-9  พทรสาร  044-930238/ต์ดต่อดว้ยตนทอา ณ หน่วยาาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
ทป์ดให้บร์งารวนั จันทร์ ถึา วนับุงร์ (ยงทว้นวนัหยุดที่ทาา
ราชงารง าหนด) ตัา้แต่ทวตา 08:30 - 16:30 น. (มีธงัททีย่า) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วนั 
ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายทหต:ุ (1. ระยะทวตา : 1 วนั นบัแต่ผูร้บับร์งารมายืน่ค าขอ) 

2.หน่วยาานผูร้บัผ์ดชอบคือททบบาต(ระบชืุ่อ)/อาค์งารบร์หารส่วนต าบต(ระบชืุ่อ)/ทมือาธทัยา))  

1 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 



ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

2) การพิจารณา 
พนกังานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สนิด าเนินการช าระภาษี 
(หมายทหต:ุ (1. ระยะทวตา : ภายใน 30 วนั นบัจางวนัที่ยื่นแบบแสดารายงารทรัธย์ส์น 
(ภ.ร.ด.2) (ตามธระราชบญัญต์ัว์ธีปฏ์บต์ัราชงารทาาปงครอาฯ) 
2. หน่วยาานผูร้ับผ์ดชอบ คือ ททบบาต(ระบชืุ่อ)/อาค์งารบร์หารส่วนต าบต(ระบชืุ่อ)/ทมือา
ธทัยา))  

30 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและที่ดินพร้อมส าเนา เช่น โฉนดที่ดิน ใบอนุญาต
ปลูกสร้าง หนังสือสัญญาซือ้ขาย หรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนา เช่น ใบทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ 
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่ งแวดล้อม
สัญญาเช่าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงนิ (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูตค่าธรรมทนียม 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านกังานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262 หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร 044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมายทหต:ุ ( ทตขที่ 1 ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 ทตขที่ 1                
ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน (ภ.ร.ด. 9) 
หมายเหตุ 
- 
 


