
คูมือสำหรับประชาชน : การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หนวยงานที ่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ี 
ในการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และที่ดินที่ใช
ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีและเง่ือนไขดังนี ้
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ
ข้ันตอนและวิธีชำระภาษี 
 2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)  
 3. เจ าของทร ัพย ส ินย ื ่นแบบแสดงรายการทร ัพย ส ิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเด ือนก ุมภาพันธ 
 4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี  
(ภ.ร.ด.8)  
        5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชำระภาษี (เจาของทรัพยสินชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายใน
กำหนดเวลา) 
           6. เจาของทรัพยสินดำเนินการชำระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของ
ทรัพยสินชำระภาษีเกินเวลาท่ีกำหนดจะตองชำระเงินเพ่ิมเติมตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด 
           7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินได
ภายใน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน  
30 วันนับจากวันท่ีเจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

 8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข
เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
รวมกันพรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื ่นคำขอไมดำเนินการแกไข/
เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผูรับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 9.  พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและจะยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอ 
จะดำเนินการแกไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
        10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคำขอไดตรวจสอบคำขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
  11. จะดำเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 
 
 
 

 

 

 

 



ชองทางการใหบรกิาร 

สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง 
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หนวยงาน:-) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง
ว ันศุกร  (ยกเว นว ันหยุดที ่ทางราชการกำหนด)  
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม : 31 วนั 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ าของทรัพยส ินย ื ่นแบบแสดงรายการทรัพย สิน 
(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร 
(หนวยงาน:-) 

1 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจง
การประเมินภาษีใหเจาของทรัพยสินดำเนินการชำระ
ภาษี(หนวยงาน:-) 

30 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
1) บ ัตรประจำต ัวประชาชนหร ือบ ัตรอ ื ่นท ี ่ออกให โดย

หนวยงานของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

https://www.bankaenglocal.go.th/


ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพรอมสำเนา 

เชน โฉนดที่ดินใบอนุญาตปลูกสราง หนังสือสญัญาซื้อขาย
หรือใหโรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) หลักฐานประกอบกิจการพรอมสำเนา เชน ใบอนุญาต
ประกอบกิจการคาของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณี
นิติบุคคล) พรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

คาธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

ชองทางการรองเรยีน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
(หมายเหตุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

https://www.bankaenglocal.go.th/
http://www.1111.go.th/


แบบฟอรม ตวัอยางคูมอืการกรอก 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2)  

2. แบบคำรองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหตุ -) 

 


