
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : เทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ีพ.ศ. 2508 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี

โดยมีหลกัเกณฑแ์ล่ะขั้นตอนดงัน้ี 

 1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 1.1 การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน 

 (1) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีตอ้งใชต่้อเจา้พนกังาน

ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

 (2) เจา้พนกังานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแลว้แจง้การประเมินให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของ

ท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

 (3) ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของท่ีดินจะตอ้งเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเวน้แต่กรณีไดรั้บใบแจง้การประเมิน

หลงัเดือนมีนาคมตอ้งช าระภาษีภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

 1.2 การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเป็นเจา้ของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิมเปล่ียนแปลงไป 

 (1) เจา้ของท่ีดินยืน่ค าร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลว้แต่กรณีพร้อมดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินภายใน

ก าหนด 30 วนันบัแต่วนัไดรั้บโอนหรือมีการเปล่ียนแปลง 

 (2) เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

 (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

 1.3 การยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอนัเป็นเหตุใหก้ารลดหยอ่นเปล่ียนแปลงไปหรือมีเหตุ

อยา่งอ่ืนท าให้อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 (1) เจา้ของท่ีดินยืน่ค าร้องตามแบบภบท.8 พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินภายในก าหนด 30 วนันบัแต่วนัท่ีมี

การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 

 (2) เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บแบบแลว้จะออกใบรับไวใ้หเ้ป็นหลกัฐาน 

 (3) เจา้พนกังานประเมินจะแจง้ใหเ้จา้ของท่ีดินทราบวา่จะตอ้งเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในปีถดัไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินใหผู้รั้บประเมินน า

ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 



 2. กรณีเจา้ของท่ีดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางท่ีดินหรือเม่ือไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแลว้เห็นวา่

การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัไดโ้ดยยืน่อุทธรณ์ผา่นเจา้พนกังานประเมินภายใน 30 วนั

นบัแต่วนัท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดินหรือวนัท่ีไดรั้บการแจง้ประเมินแลว้แต่กรณี 

  3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น

ขณะนั้นผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ผูรั้บค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 4. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 

 5. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

 6. จะด าเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บริการ 
199 หมู่ท่ี 3 สนง.เทศบาลต าบลหนองม่วงอ.หนองม่วง         
จ.ลพบุรี 15170  036-431111  ต่อ 102 
www.nongmaung.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :31 วนั 

 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภบท.5 
หรือภบท.8) เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วนั เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสิ์นตาม
แบบแสดงรายการ (ภบท.5 หรือภบท.8) และแจง้การ
ประเมินภาษีให้เจา้ของทรัพยสิ์นด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหตุ: -) 

30 วนั เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิทีด่ินเช่นโฉนดทีด่ิน , น.ส.3 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีเป็นนิติบุคคล) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ(กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน) 
6) 

 
ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องทีข่องปีก่อน 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) 199 หมู่ท่ี 3 สนง.เทศบาลต าบลหนองม่วงอ.หนองม่วงจ.ลพบุรี 15170  036-431111  ต่อ 102 

www.nongmaung.go.th 
(หมายเหตุ: (งานจัดเกบ็รายได้กองคลัง)) 

2) ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวง ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1567 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 036-431111 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกับริหารการปกครองทอ้งท่ีกรมการปกครองส านกับริหารการปกครองทอ้งท่ี 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1)พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องท่ีพ.ศ.2508 
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พืน้ทีใ่ห้บริการ:ทอ้งถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเทศบาลต าบลหนองม่วง ส าเนาคู่มือประชาชน 11/09/2015 

16:35 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


