
 

                       
  

จดหมายข่าว 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

 

การยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี  ประจ าปี ๒๕61 
 
 

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
- ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษตีั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพนัธ์ ๒๕61 
- ช าระภาษภีายใน  ๓๐  วัน  นบัตัง้แต่วันทีไ่ด้รบัแจ้งการประเมนิ    

๒. ภาษปี้าย   
- ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มนีาคม ๒๕61 
- ช าระภาษปี้าย ภายใน ๑๕ วัน นบัตั้งแต่วนัที่ไดร้บัแจง้การประเมนิ 

๓. ภาษบี ารงุท้องที่   
- ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มกราคม  ๒๕61 
- ช าระภาษตีั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน  ๒๕61  

 
โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี ได้ที่  

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
กองคลัง  เทศบาลต าบลหนองหล่ม    ในวันและเวลาราชการ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ(ภ.บ.ท.๕) ซ่ืงต้องยื่นใหม่ทุก ๔ ปี/คร้ัง (ภายในเดือนมกราคม) 

๑. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) 
๒. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.๕ และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 
๓. ค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
๔. แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.๕) 
๕. ผูมี้หน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๑๑) 

ส าหรับการช าระภาษีในรอบ ๓ ปีถัดไป 
๑. ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ – สกุลให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔) 
๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.๑๑) 

 
 
 

                ประชาชนผู้รับบริการ                                                  รับเรื่อง /ตรวจสอบ/ประเมินภาษี/รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน 
                   ยื่นแบบ ภ.บ.ท.๕                                                               จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ  ( ๒ นาที ) 
 

 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) 
๒. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.๒ ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕ 
๓. ค านวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี 
๔. แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) 
๕. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๑๒) 

กรณีผู้ช าระภาษียื่นแบบ ภ.ร.ด.๒ แล้วยังไม่ช าระทันทีให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. เม่ือได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ต้องช าระภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหาก

ช าระเกินก าหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้ ไม่เกิน ๑ เดือน เงินเพิ่ม ๒.๕ % เกิน ๑ เดือนแต่ไม่เกิน ๒ เดือน เงินเพิ่ม 
๕ % เกิน ๒ เดือนแต่ไม่เกิน ๓ เดือน เงินเพิ่ม ๗.๕% เกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๔ เดือน เงินเพิ่ม ๑๐% เกิน ๔ 
เดือน ต้องด าเนินคดี 

๒. ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน 
 

 

 

                ประชาชนผู้รับบริการ                                            รับเรือ่ง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินค่าภาษี/แจ้งการประเมิน/ 
              ยื่นแบบ ภ.ร.ด.๒                                                  รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน /จ่ายเรื่องคนืประชาชนผู้รับบริการ 
                                                                                                                                    (  ๓ นาที ) 
                                                                                                   

การจัดเก็บภาษีป้าย 
๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย (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. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗) 

 

 

            ประชาชนผู้รับบริการ                                          รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร/ประเมินภาษี/รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน 
          ยื่นเอกสารแบบ ภ.ป.๑                                                         จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ  ( ๓ นาที ) 
 

 

 



การเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย 
๑. ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยยื่นเอกสาร 
๒. เจ้าหน้าที่รับเร่ือง ตรวจสอบเอกสาร 
๓. ค านวณค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย 
๔. ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน 

                             

 

   ประชาชนผู้รับบริการ                                   รบัเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร                                ประเมินค่าธรรมเนียม 
         ยื่นเอกสาร               ( ๓ นาที)                       ( ๑ นาที ) 
 

 

 

 

 
                            จ่ายเรื่องคืนประชาชนผู้รับบริการ รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน 
      ( ๑ นาที ) 
 

 

 
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ 

๑. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นค าขอ และกรอกข้อมูล (แบบ ท.พ.) กรอกแบบค าขอจดทะเบียน 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
๓. นายทะเบียนพิจารณาค าขอ และจดทะเบียนพาณิชย์ 
๔. ช าระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย์ 

 

ประชาชนผู้รับบริการ    รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร          เจ้าหน้าที่ประเมิน 
      ยื่นแบบ ท.พ.    สอบถามข้อมูล ( ๓ นาที )     ค่าธรรมเนียม ( ๑ นาที ) 
 

 

 
 

 

จ่ายเรื่องคืนประชาชน        รับเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน                           เจ้าหน้าที่ออกเลข/ 
       ผู้รับบริการ                   ( ๑ นาที )                     ใบทะเบียนพาณิชย์ (๒ นาที) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
               ๑. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้าน 
               ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา 

 

                                                                                                                                                  
 
****************************************************************************************************************************************************************************************************** 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลทางเกวียน เลขท่ี ๓๒/๑ หมู่ท่ี ๒  อ าเภอทางเกวียน   จงัหวดัระยอง 
โทร./โทรสาร.๐-๓๘๙๙-๒o๔๔ ต่อ ๑๑,๑๕   


