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“ หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะท าสิ่งไร จ าเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน   

เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยช านาญแล้ว จะกระท าได้คล่องแคล่ว 

ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลัก

คุณธรรม”  

**พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว** 

ในพธิีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 
 

 
 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

กรณกีารยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.๕) ซื่งต้องยื่นใหม่ทุก ๔ ปี/คร้ัง (ภายในเดือนมกราคม) 

1. ผูเ้ป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) 

2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.๕ และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 

3. ค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 

4. แจง้การประเมิน (ภ.บ.ท.๕) 

5. ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงนิค่าภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๑)  

 

ส าหรับการช าระภาษีในรอบ ๓ ปีถัดไป 

1. ผูเ้ป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งช่ือ – สกุลใหเ้จ้าหนา้ที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) 

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงนิ (ภ.บ.ท.๑๑) 
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รับเรื่อง /ตรวจสอบ/ประเมินภาษีรับเงิน/ออก

ใบเสร็จรับเงนิ เรื่องคนืประชาชนผู้รับบรกิาร  ( 2 นาที ) 

ประชาสัมพนัธ์ขัน้ตอนการให้บรกิารประชาชน 
 

ประชาชนผู้รับบริการ 

ยื่นแบบ ภ.บ.ท.๕ 



รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมนิคา่ภาษี/แจ้งการประเมนิ/

รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงนิ /จา่ยเรื่องคนืประชาชนผู้รบับรกิาร

(  5 นาที ) 

รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมนิภาษี/รบัเงนิ/ออก

ใบเสร็จรับเงนิ/จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบรกิาร  ( ๓ นาที ) 

ประชาชนผู้รับบรกิาร 

ยื่นเอกสารแบบ ภ.ป.๑ 

 

ประชาชนผู้รับบรกิาร 

ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒  

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

1. ผูม้หีน้าที่เสียภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.๒) 

2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 

3. ค านวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี 

4. แจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.๘) 

5. ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงนิค่าภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.๑๒) 
 

กรณผีู้ช าระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วยังไม่ช าระทันทใีห้ด าเนินการ ดังน้ี 

1. เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ต้องช าระภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้การประเมิน

หากช าระเกินก าหนดต้องเสียเงนิเพิ่ม ดังนี้ ไม่เกิน ๑ เดือน เงนิเพิ่ม ๒.๕ % เกิน ๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ 

เดือน เงินเพิ่ม ๕ % เกิน ๒ เดือนแต่ไม่เกิน ๓ เดือน เงินเพิ่ม ๗.๕% เกิน ๓ เดือนแตไ่ม่เกิน ๔ เดือน เงิน

เพิ่ม ๑๐% เกิน ๔ เดือน ตอ้งด าเนินคดี 

2. ได้รับแจง้การประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน 
 

 

 

  

 

 

 

 

การจัดเก็บภาษีป้าย 

๑. ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) พร้อมเอกสารประกอบ 

๒. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.๑ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 

๓. ค านวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย 

๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) 

๕. ผูม้ีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงนิและรับใบเสร็จรับเงนิ (ภ.ป.๗) 
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ประเมนิค่าธรรมเนียม   

( ๑ นาที ) 

ประชาชนผู้รับบรกิาร

ยื่นเอกสาร 

รับเรื่อง/ตรวจสอบ

เอกสาร  ( ๓ นาท)ี 

จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงนิ 

 ( ๑ นาที ) 

 

 

การเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย 

 

1. ผูม้ีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยยื่นเอกสาร 

2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร 

3. ค านวณค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย 

4. ผูม้ีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงนิ 

                             

 

    
 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

               ๑. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

               ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

  
  

                                                                   
 

 

 

 

                                                                                

ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการประชาชน 
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