
กระบวนงานที่ 12 
คู่มือประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
รับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี 
 2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
 3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8) 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี(เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 
 6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของ
ทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 
วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์(ภ.ร.ด.9) 
 8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริการส่วนต าบลหนองแวง ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  99 หมู่ 1 
ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา  30210 
โทร.044-249541 www.nongeang.go.th/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ: (1 อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตามหน้าที่รับผิดชอบ ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่
ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)        

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
(บริการไม่พักเท่ียง) 

http://www.nongeang.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง%20ณ%20หน่วยงาน
http://www.nongeang.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง%20ณ%20หน่วยงาน
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 31 วัน (ยังไม่มีการปรับลดขั้นตอน) 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร 

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการ
ทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สิน
ด าเนินการช าระภาษี 

30 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลา  ปรับลดขั้นตอนแล้ว  ลดลงเหลือ  15  วันต่อราย 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

พร้อมส าเนา  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส าเนา    1 ฉบับ 

- 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา  
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส าเนาเช่นโฉนด
ที่ดินใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซื้อขายหรือให้โรงเรือนฯ
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

8) หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนาเช่นใบทะเบียนการค้า 
ทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อมสัญญาเช่าอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

9) หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติ 
บุคคล) พร้อมส าเนา   
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

10) หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

1) องค์การบริการส่วนต าบลหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา   
99 หมู่ 1 ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  30210  โทร.044-249541 
www.nongeang.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

2) จังหวัดอ่ืน ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
(หมายเหตุ : (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด) 
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300/สายด่วน 1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300) 
 

 

http://www.nongeang.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง%20ณ

