
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดนิ 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร กระทรวงมหาดไทย  

 
หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีหนา้ท่ีในการรบัช าระภาษี

โรงเรือนและท่ีดินจากทรพัยสิ์นท่ีเป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสรา้งอย่างอื่นๆ และท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลกู

สรา้งอย่างอื่นนัน้ โดยมีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ดงันี ้

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เมืองพทัยา) ประชาสมัพนัธข์ัน้ตอนและ 

วิธีการช าระภาษี 

2. แจง้ใหเ้จา้ของทรพัยสิ์นทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรพัยสิ์น (ภ.ร.ด.2) 

3. เจา้ของทรพัยสิ์นยื่นแบบแสดงรายการทรพัยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพนัธ ์

4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรพัยสิ์นและแจง้การประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

5.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรบัช าระภาษี (เจา้ของทรพัยสิ์นช าระภาษีทนัที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

6. เจา้ของทรพัยสิ์นด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้การประเมิน กรณีท่ีเจา้ของทรพัยสิ์นช าระภาษี

เกินเวลาท่ีก าหนด จะตอ้งช าระเงินเพิ่มตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

7. กรณีท่ีผูร้บัประเมิน (เจา้ของทรพัยสิ์น) ไม่พอใจการประเมินสามารถอทุธรณต่์อผูบ้ริหารทอ้งถิน่ได ้ภายใน 15 วนั นบั

แต่ไดร้บัแจง้การประเมิน โดยผูบ้ริหารทอ้งถิ่นชีข้าดและแจง้เจา้ของทรพัยสิ์นทราบภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีเจา้ของ

ทรพัยสิ์นยื่นอทุธรณ ์(ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น

ขณะนัน้ ผูร้บัค าขอและผูย้ื่นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ื่นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด ผูร้บัค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

9. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พจิารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 

10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มอืเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูร้บัค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลกัฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 



11.จะด าเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ื่นค าขอทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 

  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
(หมายเหต:ุ (-))  
กองคลงั เทศบาลต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนคิมค าสรอ้ย จงัหวดั
มุกดาหาร  โทรศพัท์  0 4262 0962/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 31 วนั 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้ของทรพัยสิ์นยื่นแบบแสดงรายการทรพัยสิ์น (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 
2) กำรพิจำรณำ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรพัยสิ์นตาม
แบบแสดงรายการทรพัยสิ์น (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมิน
ภาษีใหเ้จา้ของทรพัยสิ์นด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 

บัตรประจ ำตวัประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกให้โดยหน่วยงำน
ของรัฐ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสทิธ์ิโรงเรือนและทีด่ินพร้อมส ำเนำ เช่น 
โฉนดที่ดิน ใบอนุญำตปลูกสร้ำง หนังสือสญัญำซือ้ขำย หรือ
ให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมส ำเนำ เช่น ใบทะเบียน
กำรค้ำ ทะเบียนพำณิชย ์ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำของฝ่ำยสิ่งแวดล้อม สัญญำ
เช่ำอำคำร 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณีนติิ
บุคคล) พร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านกัปลดั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร  โทรศพัท ์ 0 4262 0962  หรือ

เว็บไซต ์http://www.romklaocity.org/ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค ารอ้งขอใหพ้ิจารณาการประเมิน

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
 

 
หมำยเหต ุ

- 
 

 


