
คู่มือส าหรับประชาชน : การรับช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : เทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการรับช าระภาษี

โรงเรือนและท่ีดินจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิง

ปลูกสร้างอยา่งอ่ืนนั้นโดยมีหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขดงัน้ี 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เมืองพทัยา) ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและ 

วธีิการช าระภาษี 

2. แจง้ใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นทราบเพื่อยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) 

3. เจา้ของทรัพยสิ์นยืน่แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 

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

5.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับช าระภาษี (เจา้ของทรัพยสิ์นช าระภาษีทนัทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

6. เจา้ของทรัพยสิ์นด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วนันบัแต่ไดรั้บแจง้การประเมินกรณีท่ีเจา้ของทรัพยสิ์นช าระภาษีเกิน

เวลาท่ีก าหนดจะตอ้งช าระเงินเพิ่มตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

7. กรณีท่ีผูรั้บประเมิน (เจา้ของทรัพยสิ์น) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 15 วนันบั

แต่ไดรั้บแจง้การประเมินโดยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินช้ีขาดและแจง้เจา้ของทรัพยสิ์นทราบภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีเจา้ของ

ทรัพยสิ์นยืน่อุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้น

ขณะนั้นผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ผูรั้บค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงันบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 

10. ระยะเวลาการใหบ้ริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีผูรั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แลว้เห็นวา่มีความครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 

11.จะด าเนินการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ 



ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานทีใ่ห้บริการ 
199 หมู่ท่ี 3 สนง.เทศบาลต าบลหนองม่วง อ.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 (ภ.ร.ด.2) 
เพื่อใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วนั เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 
2) การพจิารณา 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสิ์นตาม
แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมิน
ภาษีใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นด าเนินการช าระภาษี 
(หมายเหตุ: -) 

30 วนั เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ทีอ่อกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและทีด่ินพร้อมส าเนาเช่นโฉนด
ทีด่ินใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซ้ือขายหรือให้โรงเรือนฯ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

หลกัฐานการประกอบกจิการพร้อมส าเนาเช่นใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณชิย์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่หรือใบอนุญาตประกอบ
กจิการค้าของฝ่ายส่ิงแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
พร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 
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: -) 

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 
1) 1. แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
(หมายเหตุ: -) 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกับริหารการคลงัทอ้งถ่ินกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินส านกับริหารการ

คลงัทอ้งถ่ิน 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

 
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
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 าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เทศบาลต าบลหนองม่วง กมลภคั 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


