
 

 

คูมือปฏิบัติงาน 

ของฝายรายได 



คํานํา 

 การบริหารการจัดเก็บรายไดเปนกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

กรุงเทพมหานคร จึงไดพิจารณาปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานมาตรฐาน กระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได

ใหสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการของกรุงเทพมหานคร ใหเกิดคุณคาแก

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย และประสิทธิภาพการทํางานของ กรุงเทพมหานคร 

 คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได มีสาระสําคัญของความเปนมา และ

ความสําคัญในการจัดทําคูมือ วัตถุประสงค ขอบเขต กรอบแนวคิด ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ      

คําจํากัดความ แสดงผังงาน (Flow Chart) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ และระบบติดตาม

ประเมินผล มุงหวังใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนฐานในการพัฒนากระบวนการนี้ เพ่ือสนับสนุน

กระบวนการสรางคุณคาหลักของกรุงเทพมหานครใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได ผูรับบริการ ผูมีสวน

ไดเสีย ใหสามารถเพ่ิมความรูความเขาใจ และเพ่ิมประสิทธิภาพของงานไดเปนอยางดี 

 

 

ฝายรายได 

พฤษภาคม 2558 

 



สารบัญ 
 

เร่ือง                  หนา 
 

สวนท่ี 1  บทนํา          ๑ 
 -ความเปนมาและความสําคัญ       ๒ 
 -วัตถุประสงค         ๓ 
 -ขอบเขต         ๓ 
 -กรอบแนวคิด         7 
 -ขอกําหนดท่ีสําคัญ        12 
 -คําจํากัดความ         1๕ 
 -คําอธิบายสัญลักษณท่ีใช/คําอธิบายคํายอ      1๖ 
 -หนาท่ีความรับผิดชอบ        1๖ 
 
สวนท่ี 2  แผนผังของกระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได     1๘ 
   ภารกิจหลัก: กระบวนการจัดเก็บภาษี      1๙ 
 -กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     ๒๐ 
  -กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี     ๒๑ 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบ     2๒ 
  -กระบวนงานอุทธรณภาษี       2๓ 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี     2๔ 
 -กระบวนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี      2๕ 
  -กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี     2๖ 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบ     2๗ 
  -กระบวนงานอุทธรณภาษี       2๘ 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี     2๙ 
 -กระบวนการจัดเก็บภาษีปาย       ๓๐ 
  -กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี     ๓๑ 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบ     3๒ 
  -กระบวนงานอุทธรณภาษี       3๓ 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี     3๔ 
 ภารกิจสนับสนุน: กระบวนการดานธุรการ      3๕ 
  - กระบวนงานยอยท่ี 1: กระบวนงานจัดทํารายงานและสถิติการจัดเก็บ  3๖ 
  - กระบวนงานยอยท่ี 2: กระบวนงานรับหนังสือ    3๗ 
  -กระบวนงานยอยท่ี 3: กระบวนงานสงหนังสือ    3๘ 
  - กระบวนงานยอยท่ี 4: กระบวนงานการทําลายเอกสาร   3๙ 
  - กระบวนงานยอยท่ี 5: กระบวนงานพัสดุและการทําทะเบียนคุมทรัพยสิน     ๔๐ 
           โดยวิธีตกลงราคา 
  - กระบวนงานยอยท่ี 5: กระบวนงานพัสดุและการทําทะเบียนคุมทรัพยสิน     ๔1 
           โดยวิธสีอบราคา 



 
  - กระบวนงานยอยท่ี 5: กระบวนงานพัสดุและการทําทะเบียนคุมทรัพยสิน     ๔2 
  - กระบวนงานยอยท่ี 6: กระบวนงานการควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง ๔3  
สวนท่ี 3  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงานและการติดตามประเมินผล  ๔4 
 ภารกิจหลัก: กระบวนการจัดเก็บภาษี      45 
 -ข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพงานและการติดตามประเมินผล 
  ของกระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     45 
 -กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี      ๔5 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบ     ๕4 
  -กระบวนงานอุทธรณภาษี       ๖2 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี     65 
 -ข้ันตอนการปฏิบัติมาตรฐานคุณภาพงานและการติดตามประเมินผล 
  ของกระบวนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี      69 
  -กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี     69 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบ     ๗3 
  -กระบวนงานอุทธรณภาษี       75 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี     78 
 -ข้ันตอนการปฏิบัติมาตรฐานคุณภาพงานและการติดตามประเมินผล 
  ของกระบวนการจัดเก็บภาษีปาย      ๘2 
  -กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี     ๘2 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบ     86 
  -กระบวนงานอุทธรณภาษี       87 
  -กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี     89 
 ภารกิจสนับสนุน: กระบวนการดานธุรการ      ๙3 
  - กระบวนงานจัดทํารายงานและสถิติการจัดเก็บภาษี    ๙3 
  - กระบวนงานรับหนังสือ       ๙5 
  - กระบวนงานสงหนังสือ       ๙6 
  - กระบวนงานการทําลายเอกสาร      ๙7 
  - กระบวนงานพัสดุและการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา      ๙9 
-กระบวนงานพัสดุและการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน   103 

  -กระบวนงานควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง    ๑๐6 
 
ภาคผนวก ก  แบบฟอรมตางๆ         
ภาคผนวก ข  ระเบียบ คําส่ัง ท่ีเกี่ยวของ 
 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ฝายรายได สํานักงานเขต จัดทําข้ึนเพ่ือเปนคูมือใหผูปฏิบัติงานในการ
จัดเก็บภาษีไดทราบถึงวิธีการและข้ันตอนการปฎิบัติงานภายใตกรอบของกฎหมายตางๆท่ีกําหนดบังคับไว
และกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ ใหเปนมาตรฐานและในแนวทางเดียวกัน ตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ  

คูมือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดเก็บรายไดนี้แสดงถึงข้ันตอน วิธีการ กรอบระยะเวลาและ
มาตรฐานคุณภาพงาน ของกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินงาน ประกอบดวยกระบวนการ 
ดังตอไปนี้ 

ภารกิจหลัก: กระบวนการจัดเก็บภาษี  ซ่ึงแบงออกเปนการจัดเก็บภาษีท้ัง ๓ ประเภท ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     

 ๑.๑ กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

  ๑.๑.๑ กรณีรายเกา ระยะเวลาดําเนินงาน ๔๕ วันทําการ 

  ๑.๑.๒ กรณีรายใหม ระยะเวลาดําเนินงาน 58 วันทําการ 

 ๑.๒ กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

  ๑.๒.๑ กรณีรายเกา ระยะเวลาดําเนินงาน ๒๔๐ วนัทําการ 

  ๑.๒.๒ กรณีรายใหม ระยะเวลาดําเนินงาน  ติดตามอยางตอเนื่อง 

 ๑.๓ กระบวนงานอุทธรณภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ระยะเวลาดําเนินงาน ๕๕ วันทําการ  

(นับระยะเวลาเฉพาะกระบวนงานของฝายรายไดรับผิดชอบ) 

 ๑.๔ กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๐ ป 

(จนกวาจะขาดอายุความ) 

2. กระบวนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี   

 ๒.๑ กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีบํารุงทองท่ี  ระยะเวลาดําเนินงาน ๔๕ วันหรือ

ภายในเดือนมีนาคมของปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน    

 ๒.๒ กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีบํารุงทองท่ี ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๕๐ วัน 

 ๒.๓ กระบวนงานอุทธรณภาษีบํารุงทองท่ี ระยะเวลาดําเนินงาน ๕๕ วันทําการ (นับระยะเวลา

เฉพาะกระบวนงานของฝายรายไดรับผิดชอบ) 

 ๒.๔ กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีบํารุงทองท่ี ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๐ ป (จนกวา

จะขาดอายุความ) 

3. กระบวนการจัดเก็บภาษีปาย     

 ๓.๑ กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีปาย  ระยะเวลาดําเนินงาน ๓๐ วันทําการ 

 ๓.๒ กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีปาย ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๕๐ วัน 

 ๓.๓ กระบวนงานอุทธรณภาษีปาย ระยะเวลาดําเนินงาน ๕๕ วันทําการ (นับระยะเวลาเฉพาะ

กระบวนงานของฝายรายไดรับผิดชอบ) 

 



 ๓.๔ กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีปาย ระยะเวลาดําเนินงาน ๑๒๐ วัน 

ภารกิจสนับสนุน: กระบวนการดานธุรการ  

 1. กระบวนงานจัดทํารายงานและสถิติการจัดเก็บ กระบวนการนี้จะแสดงข้ันตอนการจัดทํา

รายงานและสถิติการจัดเก็บภาษี  ระยะเวลาดําเนินงาน ภายในวันท่ี ๗ ของทุกเดือน 

 2. กระบวนงานรับหนังสือ ระยะเวลาดําเนินงาน 1 วัน 

 3. กระบวนงานสงหนังสือ ระยะเวลาดําเนินงาน 1 วัน 

    4. กระบวนงานการทําลายเอกสาร ระยะเวลา ๖๐ วัน 

              5. กระบวนงานพัสดุ และการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ดําเนินงาน 30 วัน 

    6. กระบวนงานควบคุมการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง ระยะเวลาดําเนินงาน 1 วัน 

ในการบริหารการจัดเก็บรายได มีผลกระทบตอการจัดหารายไดของกรุงเทพมหานคร และ

ประชาชนผูมีสวนเก่ียวของ การจัดทําคูมือการปฎิบัติงาน นอกจากใหเจาหนาท่ีผูปฎิบัติงานดานการจัดเก็บ

รายไดใชเปนคูมือปฎิบัติงานแลว ยังเปนประโยชนสําหรับผูบริหารใชในการควบคุมงาน ติดตามงาน

ประเมินผลการปฎิบัติงาน เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได เพ่ือ

ประโยชนสูงสุดตอกรุงเทพมหานคร 
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บทนํา 

 

๑. ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมอื 
กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนกรอบ

ชี้นําการบริหารและใหหนวยงานระดับสํานักและสํานักงานเขตนําไปใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปท่ีเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงแบงออกเปน 4 มิติ ไดแก 

มิติท่ี ๑ ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ  

มิติท่ี ๒ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

มิติท่ี ๓ ดานคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

มิติท่ี ๔ ดานการพัฒนาองคการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงาน ก.กไดกําหนดตัวชี้วัด ในมิติท่ี 

2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการปฎิบัติ

ราชการของหนวยงาน กําหนดใหสํานักงานเขตท้ัง ๕๐ สํานักงานเขต รวมกันจัดทําคูมือปฏิบัติงานของทุก

ฝายท้ังหมด ๑๐ ฝาย โดยแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคู มือการปฎิบัติงานของฝายรายได ตามคําสั่ง

กรุงเทพมหานครท่ี ๓๓๔๘ / ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงคณะทํางานฯไดจัดทําคูมือการ

ปฎิบัติงานของฝายรายไดเสร็จสมบูรณและใชเปนคูมือการปฎิบัติงานมา ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๕ จนถึง

ปจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกับการปฎิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน

มีการถายโอนภารกิจระหวางหนวยงานตางๆ ทําใหตองมีการปรับปรุงแกไขคูมือการปฎิบัติงานเพ่ือใหคูมือ

การปฎิบัติงานของฝายรายไดมีความทันสมัย เปนปจจุบัน มีข้ันตอนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม เปน

มาตรฐานกลาง และถือปฎิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงไดมีคําสั่งท่ี ๓๗๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี 

๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงคูมือการปฎิบัติงานของฝายรายได ดังนี้  

  ๑. นางสาวยุพดี ชวงแสงอุทัย   ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตบางกอกนอย  ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 

  ๒. นางสมรรัตน อรรถนิตย     ผูชวยผูอํานวยการเขต  สํานักงานเขตดุสิต            ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 

  ๓. เจาหนาท่ีกองระบบงาน     สํานักงาน ก.ก.                                            ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 



 

 

๓ 

 

  ๔. นางสาวณัฏฐพิชญ ระเหจ็หาญ หัวหนาฝายรายได สํานักงานเขตจอมทอง        คณะทํางาน 

  ๕. นางชญานนันท โพธิ์หิรญั       หวัหนาฝายรายได สํานักงานเขตบางกอกนอย    คณะทํางาน 

  ๖ .นางเอ้ือจิตต เปลี่ยนขํา          หัวหนาฝายรายได สํานักงานเขตบางกอกใหญ    คณะทํางาน 

  ๗ .นายสนธยา ชัชวงษ              หัวหนาฝายรายได สํานักงานเขตบางคอแหลม    คณะทํางาน 

  ๘. นางสาววิจิตรา วัตตธรรม       หัวหนาฝายรายได สํานักงานเขตบางแค           คณะทํางาน 

  ๙. นายปรีดา เปลงฉวี               หัวหนาฝายรายได สํานักงานเขตบางบอน         คณะทํางาน 

 

      ๑๐. นางสาวเจียมจิต กลั่นหอม    หัวหนาฝายรายได สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย  คณะทํางาน 

      ๑๑. นางรสธารินทร อุนอนันต      หัวหนาฝายรายได สํานักงานเขตสวนหลวง            คณะทํางาน 

      ๑๒. นายพรชัย  พิสุทธิพิ์เชฎฐ      หัวหนาฝายรายได สํานักงานเขตสาทร                  คณะทํางาน 

      ๑๓. นางจตุพร เจี่ยงเพ็ชร           หวัหนาฝายรายได สํานักงานเขตหนองจอก             คณะทํางาน 

  
๒. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหมีคูมือการปฏิบัติงาน ท่ีเปนปจุบันและเปนมาตรฐานเดียวกันมุงไปสูการบริการ 
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายขององคกร 
              2.  เพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ใหผูปฏิบัติงานสามารถทําความเขาใจการทํางานไดทุก
ข้ันตอนในแตละกระบวนงาน อยางเปนระบบ และสามารถพัฒนาการทํางานใหเปนมืออาชีพได   
              ๓. เพ่ือใหผูปฎิบัติงานใชอางอิงในการทํางาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยง ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ในการปฏิบัติงาน  

๔. เพ่ือเปนองคความรู และเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอก สามารถเขาใจและใชประโยชน 
จากกระบวนงานท่ีมีอยูเพ่ือขอรับบริการท่ีตรงกับความตองการได 
 

๓. ขอบเขต 
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานของฝายรายได เพ่ือใชในการปฏิบัติงานเฉพาะฝายรายได สํานักงาน

เขตตางๆ ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงกระบวนการปฏิบัติงานออกเปน ๒ กระบวนการ ตามภารกิจของ
ฝายรายได สํานักงานเขต ไดแก ภารกิจหลัก คือ กระบวนการจัดเก็บภาษี  และภารกิจสนับสนุน คือ 
กระบวนการดานธุรการ ซ่ึงในแตละกระบวนการดังกลาวจะแสดงข้ันตอนการทํางานในรูปแบบ Flow 
Chart  โดยแสดงรายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอรม และเอกสารอางอิงของแตละข้ันตอน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินงาน  ดังตอไปนี้ 

ภารกิจหลัก: กระบวนการจัดเก็บภาษี  ซ่ึงแบงออกเปนการจัดเก็บภาษีท้ัง ๓ ประเภท ดังนี้ 
๑. กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เริ่มตั้งแตการประชาสัมพันธใหเสียภาษี (อยู

ในความรับผิดชอบของกองประชาสัมพันธ ทางสํานักงานเขตมีหนาท่ีเพียงแจกเอกสารประชาสัมพันธ

เทานั้น) เม่ือประชาชนไดรับทราบขอมูลการประชาสัมพันธภาษีและมายื่นแบบเสียภาษีภายในระยะเวลา

ตามกฎหมายกําหนด จึงจะเริ่มเขาสูกระบวนงานท่ี ๑.๑ : กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน แตหากประชาชนไมมายื่นแบบเพ่ือเสียภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนาท่ีก็จะเริ่ม



 

 

๔ 

 

ดําเนินการตามกระบวนงานท่ี ๑.๒ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และ

หากประชาชนไดรับใบแจงการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน(ภ.ร.ด.๘) จากการดําเนินงานในกระบวนงาน

ท่ี ๑.๑ แลว แตเห็นวาการประเมินภาษีไมเปนธรรมสามารถอุทธรณภาษีไดภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนดจึงเขาสูกระบวนงานท่ี ๑.๓ : กระบวนงานอุทธรณภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และหากประชาชนไดรับ

ใบแจงการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน(ภ.ร.ด.๘) จากการดําเนินงานในกระบวนงานท่ี ๑.๑ แลว ไมชําระ

เงินภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เจาหนาท่ีจะเริ่มดําเนินการในกระบวนงานท่ี ๑.๔ : กระบวนงาน

เรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซ่ึงในกระบวนงานตาง ๆ ท่ีกลาวมานั้น มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

กระบวนงานท่ี ๑.๑ : กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เริ่มตั้งแต

การรับแบบพิมพ(ภ.ร.ด.๒) ,ตรวจสอบและประเมินภาษี  สิ้นสุดดวยการแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘)  

กระบวนงานท่ี ๑.๒ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เริ่ม

ตั้งแตการออกหนังสือเตือน  สิ้นสุดท่ีการสงดําเนินคดี และการประเมินภาษีตามมาตรา ๒๔ ทวิ หรือ

กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี แลวแตกรณี 

 กระบวนงานท่ี ๑.๓ : กระบวนงานอุทธรณภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เริ่มตั้งแตการรับคํารอง

ขออุทธรณภาษี (ภ.ร.ด.๙) ,ทําคําชี้แจงการประเมิน สิ้นสุดดวยการดําเนินการตามคําชี้ขาด 

กระบวนงานท่ี ๑.๔ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เริ่ม

ตั้งแตการออกหนังสือเตือน,ออกหนังสือเตือน (ภ.กทม.๑),ออกหนังสือเตือน (ภ.กทม.๒) ,สืบสวนหา

ทรัพยสิน กรณีพบทรัพยสินของผูคางทําการรายงานการสืบสวนหาทรัพยสิน (ภ.กทม.๓) หรือกรณี

ลมละลายทําการขอเฉลี่ยหนี้ หรือกรณีไมพบทรัพยสินของผูคางใหสิ้นสุดกระบวนงานเรงรัดติดตามผูคาง 

๒. กระบวนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  เริ่มตั้งแตการประชาสัมพันธใหเสียภาษี (อยูใน

ความรับผิดชอบของกองประชาสัมพันธ ทางสํานักงานเขตมีหนาท่ีเพียงแจกเอกสารประชาสัมพันธเทานั้น) 

เม่ือประชาชนไดรับทราบขอมูลการประชาสัมพันธภาษีและมายื่นแบบเสียภาษีภายในระยะเวลาตาม

กฎหมายกําหนด จึงจะเริ่มเขาสูกระบวนงานท่ี ๒.๑ : กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีบํารุงทองท่ี แต

หากประชาชนไมมายื่นแบบเพ่ือเสียภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนาท่ีก็จะเริ่มดําเนินการตาม

กระบวนงานท่ี ๒.๒ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีบํารุงทองท่ี และหากประชาชนไดรับใบ

แจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี(ภ.บ.ท.๙) จากการดําเนินงานในกระบวนงานท่ี ๒.๑ แลว แตเห็นวาการ

ประเมินภาษีไมเปนธรรมสามารถอุทธรณภาษีไดภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดจึงเขาสูกระบวนงานท่ี 

๒.๓ : กระบวนงานอุทธรณภาษีบํารุงทองท่ี และหากประชาชนไดรับใบแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี

(ภ.บ.ท.๙) จากการดําเนินงานในกระบวนงานท่ี ๒.๑ แลว ไมชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

เจาหนาท่ีจะเริ่มดําเนินการในกระบวนงานท่ี ๒.๔ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

ซ่ึงในกระบวนงานตาง ๆ ท่ีกลาวมานั้น มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

กระบวนงานท่ี ๒.๑ : กระบวนงานรับยื่นแบบและประเมินภาษีบํารุงทองท่ี  เริ่มตั้งแตการ

รับแบบพิมพ(ภ.บ.ท.๕) ,ตรวจสอบและประเมินภาษี  สิ้นสุดดวยการแจงการประเมินภาษี (ภ.บ.ท.๙) 



 

 

๕ 

 

กระบวนงานท่ี ๒.๒ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีบํารุงทองท่ี เริ่มตั้งแต

การออกหนังสือเตือน  สิ้นสุดท่ีการสงดําเนินคดี และกระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีแลวแตกรณี 

กระบวนงานท่ี ๒.๓ : กระบวนงานอุทธรณภาษีบํารุงทองท่ี เริ่มตั้งแตการรับคํารองขออุทธรณ

ภาษี (ภ.บ.ท๑๒) ,ทําคําชี้แจงการประเมิน สิ้นสุดดวยการดําเนินการตามคําชี้ขาด 

กระบวนงานท่ี ๒.๔ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีบํารุงทองท่ี เริ่มตั้งแตการ

ออกหนังสือเตือน,ออกหนังสือเตือน (ภ.กทม.๑),ออกหนังสือเตือน (ภ.กทม.๒) ,สืบสวนหาทรัพยสิน กรณี

พบทรัพยสินของผูคางทําการรายงานการสืบสวนหาทรัพยสิน (ภ.กทม.๓) หรือกรณีลมละลายทําการขอ

เฉลี่ยหนี้ หรือกรณีไมพบทรัพยสินของผูคางใหสิ้นสุดกระบวนงานเรงรัดติดตามผูคาง 

๓. กระบวนการจัดเก็บภาษีปาย เริ่มตั้งแตการประชาสัมพันธใหเสียภาษี (อยูในความ

รับผิดชอบของกองประชาสัมพันธ สํานักงานเขตมีหนาท่ีเพียงแจกเอกสารประชาสัมพันธเทานั้น) เม่ือ

ประชาชนไดรับทราบขอมูลการประชาสัมพันธภาษีและมายื่นแบบเสียภาษีภายในระยะเวลาตามกฎหมาย

กําหนด จึงจะเริ่มเขาสูกระบวนงานท่ี ๓.๑ : กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีปาย แตหากประชาชน

ไมมายื่นแบบเพ่ือเสียภาษีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนาท่ีก็จะเริ่มดําเนินการตามกระบวนงานท่ี ๓.๒ : 

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีปาย และหากประชาชนไดรับใบแจงการประเมินภาษีปาย 

(ภ.ป.๓) จากการดําเนินงานในกระบวนงานท่ี ๓.๑ แลว แตเห็นวาการประเมินภาษีไมเปนธรรมสามารถ

อุทธรณภาษีไดภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดจึงเขาสูกระบวนงานท่ี ๓.๓ : กระบวนงานอุทธรณภาษี

บํารุงทองท่ี และหากประชาชนไดรับใบแจงการประเมินภาษีปาย(ภ.ป.๓) จากการดําเนินงานใน

กระบวนงานท่ี ๓.๑ แลว ไมชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เจาหนาท่ีจะเริ่มดําเนินการใน

กระบวนงานท่ี ๓.๔ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีปาย ซ่ึงในกระบวนงานตาง ๆ ท่ีกลาวมานั้น 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้    

กระบวนงานท่ี ๓.๑ : กระบวนงานรับยื่นแบบและประเมินภาษีปาย  เริ่มตั้งแตการรับแบบ

พิมพ (ภ.ป.๑) ,ตรวจสอบและประเมินภาษี  สิ้นสุดดวยการแจงการประเมินภาษี (ภ.ป.๓) 

กระบวนงานท่ี ๓.๒ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีปาย เริ่มตั้งแตการออก

หนังสือเตือน  สิ้นสุดท่ีการสงดําเนินคดี และกระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีแลวแตกรณี 

กระบวนงานท่ี ๓.๓ : กระบวนงานอุทธรณภาษีปาย เริ่มตั้งแตการรับคํารองขออุทธรณ

ภาษี (ภ.ป.๔) ,ทําคําชี้แจงการประเมิน สิ้นสุดดวยการดําเนินการตามคําชี้ขาด 

กระบวนงานท่ี ๓.๔ : กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีปาย เริ่มตั้งแตการออก

หนังสือเตือน ออกหนังสือเตือน (แบบ 1), ออกหนังสือเตือน (แบบ 2) สืบสวนหาทรัพยสิน กองรายไดออก

คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูสืบทรัพย กรณีพบทรัพยสินของผูคางชําระทํารายงานสืบสวนหาทรัพยสิน (แบบ 3) 

หรือกรณีลมละลายทําการขอเฉลี่ยนี้ หรือกรณีไมพบทรัพยสินของผูคางชําระ ใหรวบรวมเอกสารหลักฐาน

สงสํานักงานกฎหมายและคดีดําเนินการฟองบังคับคดี 

ภารกิจสนับสนุน: กระบวนการดานธุรการ  ซ่ึงแบงออกเปนกระบวนงานยอย 7  

กระบวนงานยอย ดังนี้ 



 

 

๖ 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๑ : กระบวนงานจัดทํารายงานและสถิติการจัดเก็บ   เพ่ือใหการ

จัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายรายได 

สํานักงานเขต ในรูปแบบรายงาน ไดแก การรายงานโดยเอกสาร และการรายงานขอมูลแบบ Online Real 

Time ดวยโปรแกรม MIS 2 ระบบงานรายได  ซ่ึงกระบวนการนี้จะแสดงข้ันตอนการจัดทํารายงานและสถิติ

การจัดเก็บภาษี ตั้งแตการรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลในระบบ MIS แลวจัดทํารายงานและสถิติการจัดเก็บ

ภาษีประจําเดือน เสนอเจาพนักงานจัดเก็บรายไดหรือนักวิชาการจัดเก็บรายไดทําการตรวจสอบ และผาน

การเห็นชอบจากหัวหนาฝายรายได เพ่ือเสนอผูอํานวยการเขตลงนาม และสิ้นสุดดวยการสงรายงานใหกอง

รายไดทราบเปนประจําทุกสิ้นเดือน   

กระบวนงานยอยท่ี ๒ : กระบวนงานรับหนังสือ เริ่มตั้งแตลงทะเบียนหนังสือรับ เสนอ

หัวหนาฝายพิจารณาและสั่งการ แจงเจาหนาท่ีทราบและดําเนินการในสงท่ีเก่ียวของ สิ้นสุดท่ีการจัดเก็บ

เอกสาร 

กระบวนงานยอยท่ี ๓ : กระบวนงานสงหนังสือ เริ่มตั้งแตเจาหนาท่ีจัดเอกสารหรือรายงาน 

เสนอหัวหนาฝายพิจารณาอนุมัติ หรือกรณีท่ีเปนหนังสือท่ีตองสงภายนอกหนวยงานก็เสนอผูอํานวยการเขต

พิจารณาอนุมัติ จากนั้นลงทะเบียนหนังสือสง และสิ้นสุดท่ีจัดสงและเก็บสําเนาเอกสาร 

กระบวนงานยอยท่ี ๔ : กระบวนงานการทําลายเอกสาร เริ่มตั้งแตตรวจสอบคัดแยก

เอกสาร ครบอายุการเก็บ, จัดทําบัญชีขอทําลายเอกสารพรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร 

คณะกรรมการพิจารณาหนังสือขอทําลายและเสนอผลการพิจารณาอนุมัติตอผูมีอํานาจแตงตั้ง, สงบัญชี

หนังสือขอทําลายใหกรมศิลปากรพิจารณา, ดําเนินการทําลายตามท่ีไดรับอนุมัติ, ควบคุมการทําลายโดยวิธี

เผา หรือวิธีอ่ืนใดท่ีไมใหหนังสืออานเปนเรื่องได เม่ือทําลายเรียบรอยแลว ใหทําบันทึกรายงานผูอนุมัติทราบ 

จัดเก็บเอกสารท้ังหมดไวเปนหลักฐาน 

กระบวนงานยอยท่ี ๕ : กระบวนงานพัสดุและการทําทะเบียนคุมทรัพยสิน เริ่มตั้งแตจัดหาพัสดุ

ตามท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ โดยวิธีตางๆ ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุและควบคุมพัสดุ การ

ควบคุมทรัพยสิน จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน  

กระบวนงานยอยท่ี 6 : กระบวนงานควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง เริ่มตั้งแตจัดทํา

ใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง เสนอหัวหนาฝายพิจารณาอนุมัติ สงเอกสารใหพนักงานขับรถเพ่ือนําไปเติมน้ํามันท่ี

สถานีบริการน้ํามันท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด สวนสําเนารวบรวมเพ่ือจัดทํารายงานการเบิกจายพัสดุสงฝาย

การคลัง 
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๔. กรอบแนวคิด 
 ๔.๑. การวิเคราะหขอมูลนําเขาและผลผลิต (Input – Output Analysis) 

เปนเครื่องมือสําคัญตัวแรกท่ีชวยในการทําใหเห็นท้ังภาพใหญและภาพยอยของกระบวนการ 

ถือเปนจุดเริ่มของการมองลําดับข้ันตอนตาง ๆ ใหออกมาเปนภาพชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    บุคลากร  หมายถึง ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจางกรุงเทพมหานคร ท่ีไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บรายไดกรุงเทพมหานคร  

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการดานภาษี 

งบประมาณ  หมายถึง จํานวนเงินท่ีไดรับการอนุมัติจัดสรรมาเพ่ือใชในการบริหารงานจัดเก็บ

รายได 

ความคาดหวังของผูรับบริการ หมายถึงความตองการไดรับบริการจากเจาหนาท่ีท่ีมีมาตรฐาน

การบริการเดียวกัน  ทําใหจัดเก็บภาษีไดถูกตองตามท่ีระเบียบกฎหมายไดกําหนดไว  

กฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ ,พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ,พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 

๒๕๑๐ และระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษี 

                

 

Processing 

-การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

-การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 

-การจัดเก็บภาษีปาย 

  ปจจัยนําเขา    

    (Input) 

-บุคลากร 

-งบประมาณ 

-ความคาดหวังของ

ผูรับบริการ 

-กฎหมาย  

-นโยบายของผูบริหาร 

-สภาพเศรษฐกิจ 

-การเมือง 

 

ผลผลิต 

   (Output) 

-กรุงเทพมหานครมี

รายไดเพ่ิมข้ึน 

-การจัดเก็บรายไดมี

ประสิทธิภาพ 

-ประชาชนผูเสียภาษี

ไดรับการบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว และ

เปนธรรม 



 

 

๘ 

 

นโยบายของผูบริหาร หมายถึง นโยบายการบริหารกรุงเทพมหานครของผูวากรุงเทพมหานคร

คือ นโยบายดานเศรษฐกิจ: เปลี่ยนกรุงเทพฯใหเปนมหานครแหงการคา และการทองเท่ียวของภูมิภาคอยาง

แทจริง และยุทธศาสตรในการบริหารกรุงเทพมหานคร คือ ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพ่ือเปนตนแบบดานการบริหารมหานคร(Mastering Best Service and Mega-City Management) 

เศรษฐกิจ หมายถึง สภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมอันจะมีผลตอสถานะการประกอบการคา หรือ

ฐานะทางการเงินของผูเสียภาษีภายในพ้ืนท่ีซ่ึงสงผลกระทบตอการชําระภาษี  

การเมือง หมายถึง สภาพปญหาทางการเมืองของประเทศ และนโยบายทางการเมืองของ

รัฐบาล ท่ีมีผลตอการจัดเก็บภาษี 

๔.๒  ผังงาน(Flow Chart ) 

  หลังจากท่ีทราบ Input และ Output พรอมกับกําหนดกระบวนการท่ีอยูในแตละลําดับ
ข้ันไดแลว สามารถนํา Flow Chart เขามาชวยอธิบายทิศทางการเดินของลําดับข้ัน และการตัดสินใจได 
อยางชัดเจน เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด   
 จากทฤษฎีดังกลาวขางตน สามารถวิเคราะหกรอบแนวคิดของกระบวนงานตาง ๆ ไดดังนี้ 
ภารกิจหลัก: กระบวนการจัดเก็บภาษี 

๑) กระบวนงานรับยื่นแบบและประเมินภาษีท้ัง ๓ ประเภท 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
ผูเสียภาษี 

 
ไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และชําระภาษี
ในอัตราท่ีเปนธรรม 

ผูมีสวนไดเสีย 
ผูเสียภาษีและกรุงเทพมหานคร 

 
กรุงเทพมหานครมีรายได 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนงาน 

ความคุมคา 

   
-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และแกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔ 

-พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

-พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 

จัดเก็บภาษีถูกตอง 
และเปนธรรม 

เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 

 
๒) กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีท้ัง ๓ ประเภท 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูเสียภาษี 

 
หลบเลี่ยงการเสียภาษี 

ผูมีสวนไดเสีย  



 

 

๙ 

 

ผูเสียภาษีและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีรายได 
ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ

กระบวนงาน 
ความคุมคา 

-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔ 

-พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

-พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 

จัดเก็บภาษีไดครบถวน  เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 

 
๓) กระบวนงานอุทธรณภาษีท้ัง ๓ ประเภท 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
ผูเสียภาษี 

 
ไดรับความเปนธรรมในการเสียภาษี 

ผูมีสวนไดเสีย 
ผูเสียภาษีและกรุงเทพมหานคร 

 
ทําความเขาใจกับประชาชน 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนงาน 

ความคุมคา 

-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔ 

-พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

-พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 

จัดเก็บภาษีดวยความ
เปนธรรม  

เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 

 
๔) กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีท้ัง ๓ ประเภท 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
ผูเสียภาษี 

 
ผอนผันหรือหลบเลี่ยงการชําระภาษี 

ผูมีสวนไดเสีย 
ผูเสียภาษีและกรุงเทพมหานคร 

 
ประนีประนอมหนี้ 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนงาน 

ความคุมคา 

-พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และ
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔ 

-พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

จัดเก็บหนี้คางชําระได
ครบถวน  

เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 



 

 

๑๐ 

 

-พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจสนับสนุน: กระบวนงานดานธุรการ 
 

๑) กระบวนงานจัดทํารายงานและสถิติการจัดเก็บ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ฝายรายได สํานักงานเขต 

 
จัดทํารายงานและรวบรวมขอมูลสถิติการ
จัดเก็บอยางถูกตอง 

ผูมีสวนไดเสีย 
หนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ 

 
ติดตามผลการดําเนินงาน 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนงาน 

ความคุมคา 

- ถูกตอง และรายงานฯ 
ตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 

 
๒) กระบวนงานรับหนังสือ 

 
ผูเกี่ยวของ ความตองการ 

ผูรับบริการ 
ฝายรายได สํานักงานเขต 

 
การรับหนังสือ ติดตาม ตรวจสอบ เปนไปอยางมีระบบและรวดเร็ว 

ผูมีสวนไดเสีย 
หนวยงาน/สวนราชการตางๆ 

 
สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานไดอยางรวดเร็ว 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนงาน 

ความคุมคา 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ ๒๕๒๖ 

รวดเร็วและถูกตอง เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 



 

 

๑๑ 

 

-ระเบียบสารบรรณ กทม. พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓) กระบวนงานสงหนังสือ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ฝายรายได สํานักงานเขต 

 
การสงหนังสือเปนไปอยางมีระบบ และรวดเร็ว 

ผูมีสวนไดเสีย 
หนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ 

 
สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานไดอยางรวดเร็ว 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนงาน 

ความคุมคา 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ ๒๕๒๖ 
-ระเบียบสารบรรณ กทม. พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

รวดเร็วและถูกตอง เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 

 
 

๔) กระบวนงานการทําลายเอกสาร 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ฝายรายได สํานักงานเขต 

 
การทําลายเอกสารเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
 

ผูมีสวนไดเสีย 
หนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ 
 

 
สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานไดอยางรวดเร็ว 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของ ความคุมคา 



 

 

๑๒ 

 

กระบวนงาน 
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ ๒๕๒๖ 
-ระเบียบสารบรรณ กทม. พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

การจัดเก็บเอกสาร
เปนไปตามอายุการเก็บ
รักษา 

เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 
 5)  กระบวนงานพัสดุและการทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ฝายรายได สํานักงานเขต 

ไดพัสดุถูกตอง รวดเร็ว และครบถวนตามท่ี 
ตองการ 
ทรัพยสินทุกรายการไดข้ึนทะเบียนครบถวน 
ถูกตอง 

ผูมีสวนไดเสีย 
เจาหนาท่ีพัสดุ ฝายรายได สํานักงานเขต 

จัดหาพัสดุไดตรงตามความตองการ 
มีการควบคุมทรัพยสินไดครบถวนถูกตอง 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
ถูกตองและเปนไปตาม
ขอบัญญัติ ระเบียบ คําสั่ง 
แนวทางปฏิบัติ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

รวดเร็วและถูกตอง เปนประโยชนแกหนวยงาน
และกรุงเทพมหานคร 

 
 6)  กระบวนงานควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
  

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ฝายรายได สํานักงานเขต 

 
เบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงถูกตอง รวดเร็ว  

ผูมีสวนไดเสีย 
ฝายการคลัง สํานักงานเขต  
ฝายรายได 

 
ควบคุมการเบิกจายไดอยางเปนระบบ 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนงาน ความคุมคา 
ถูกตองและเปนไปตามระเบียบ 
 

รวดเร็วและถูกตอง เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 



 

 

๑๓ 

 

 

๕. ขอกําหนดท่ีสําคัญ 
กระบวนการ ขอกําหนดสําคัญ ตัวช้ีวัด 

ภารกิจหลัก:กระบวนการจัดเก็บรายได 

๑)กระบวนงานรับ
แบบและประเมิน
ภาษีท้ัง ๓ ประเภท 

กรุงเทพมหานครมี
รายได 

-สํานักงานเขตจัดเก็บภาษีไดตามประมาณการท่ี
กรุงเทพมหานครกําหนดให 

ประชาชนไดรับการ
ประเมินภาษีท่ี
ถูกตอง และเปน
ธรรม 

- มีการจัดคิวลําดับผูมาขอรับบริการกอนหลัง 
- มีเกณฑอัตราคาเชามาตรฐานกลางเปนเกณฑการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
- มีเกณฑอัตรามาตรฐานกลางท่ีดินเปนเกณฑการประเมิน
ภาษีบํารุงทองท่ี 
 

ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว  

-รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในเรื่อง
ความสะดวก 
-รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในเรื่อง
ระยะเวลาในการใหบริการ 
-มีแผนผังข้ันตอนการใหบริการในการเสียภาษีแตละ
ประเภท 
-มีชองทางการชําระเงินคาภาษีหลายชองทาง เชน ชําระ
ดวยบัตรเดบิต บัตรเครดิต ผานตู ATM ธนาคารกรุงไทย 
หรือทาง Internet เฉพาะการชําระภาษีประจําปภายใน
กําหนดเวลาธนาคารคิดคาธรรมเนียมตามเง่ือนไขท่ีธนาคาร
กําหนด และชําระตางสํานักงานเขต  

๒)กระบวนงาน
เรงรัดติดตามผูคาง
ยื่นแบบภาษีท้ัง ๓ 
ประเภท 

จัดเก็บภาษี
ครบถวน 

-รอยละของจํานวนผูยื่นภาษีท้ัง ๓ ประเภท 
-ยอดจัดเก็บรายใหมของภาษีท้ัง ๓ ประเภท 

 
 
 
 
 

กระบวนการ ขอกําหนดสําคัญ ตัวช้ีวัด 

๓)กระบวนงาน

อุทธรณภาษีท้ัง 

๓ ประเภท 

จัดเก็บภาษีดวยความ

เปนธรรม 

- จํานวนของเรื่องรองเรียนและอุทธรณภาษี 
- มีการประชาสัมพันธอัตราการเสียภาษีท้ัง ๓ ประเภท 

๔)กระบวนงาน จัดเก็บหนี้คางครบถวน -รอยละของยอดจัดเก็บหนี้คางภาษี 



 

 

๑๔ 

 

เรงรัดติดตาม
ผูคางชําระภาษี
ท้ัง ๓ ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภารกิจสนับสนุน:กระบวนการดานธุรการ 

กระบวนงาน
ยอยท่ี ๑ : 
กระบวนงาน
จัดทํารายงาน
และสถิติการ
จัดเก็บ 
 

การติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางมี
ระบบ      

- มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการฐานขอมูล 
- มีการรายงานผลการดําเนินงานจัดเก็บรายไดทุกสิ้นเดือน 

กระบวนงาน
ยอยท่ี ๒ : 
กระบวนงานรับ
หนังสือ 
 

มีการรับหนังสืออยาง
เปนระบบระเบียบ
สามารถคนหา
โดยสะดวก      

- มีระบบการรับหนังสือดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการ
ฐานขอมูล 
- มีการเก็บเอกสารอยางเปนระบบ 
 

กระบวนงาน
ยอยท่ี ๓ : 
กระบวนงานสง
หนังสือ 
 

มีการสงหนังสืออยาง
เปนระบบระเบียบ  

- มีระบบการรับหนังสือดวยเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการ
ฐานขอมูล 
- มีการเก็บเอกสารสําเนาอยางเปนระบบ 
 

กระบวนงาน
ยอยท่ี ๔ : 
กระบวนงาน 
การทําลาย
เอกสาร 
 

การจัดเก็บเอกสาร
เปนไปตามอายุการ 
เก็บรักษา 

- การทําลายเอกสารเปนไปตามระเบียบ 



 

 

๑๕ 

 

กระบวนงาน
ยอยท่ี ๕ : 
กระบวนงาน 
พัสดุและการ
จัดทําทะเบียน
คุมทรัพยสิน 
 

- มีการจัดหาพัสดุ
ถูกตองครบถวน ตาม
ขอบัญญัติ ระเบียบ 
คําสั่งแนวทางปฎิบัติ
และกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
- ตรวจสอบควบคุม
ทรัพยสิน และจัดทํา
รายงานทรัพยสิน
ประจําปใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

- รอยละ ๑๐๐ ของการจัดหาพัสดุเปนไปตามขอบัญญัติ 
ระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฎิบัติ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- รอยละ 100 ของทรัพยสินมีการบันทึกทะเบียนคุมและ
จัดทํารายงานไดครบถวนภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการ ขอกําหนดสําคัญ ตัวช้ีวัด 

กระบวนงานยอยท่ี 6 : 

กระบวนงานควบคุมการ

เบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

มีการเบิกจาย
พัสดุอยางเปน
ระบบ      

- มีระบบการเบิกจายดายเทคโนโลยีสารสนเทศมา
จัดการฐานขอมูล 
-มีการรายงานการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 
๖. คําจํากัดความ 

๖.๑ คูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง 

แผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและ จุดสิ้นสุด มีคําอธิบายตามท่ีจําเปน 

 ๖.๒ ผังกระบวนการ หมายถึง Flow Chart แสดงข้ันตอนการทํางาน 
๖.๓ มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง ขอตกลงท่ีจัดทําข้ึนเปนเอกสารโดยการรวบรวมขอมูล

หรือขอกําหนดทางเทคนิคเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลโดยรวมของกระบวนการดําเนินงานในการตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ 

๖.๔ ป  หมายถึง  ปปฏิทิน 

๖.๕ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ หมายถึง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน รวมท้ัง ท่ีดิน

ท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง นั้น ๆ อันตองเสียภาษีตามความในภาค 1 แหงพระราชบัญญัติ 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 

๖.๖ ท่ีดินซ่ึงใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ หมายถึง ท่ีดินซ่ึงปลูกสราง

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ และบริเวณตอเนื่องกัน (สนาม สระน้ํา ท่ีวาง) ซ่ึงปกติใชไปดวยกันกับ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ 

๖.๗ คารายป หมายถึง จํานวนเงินซ่ึงทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ  



 

 

๑๖ 

 

๖.๘ ปาย หมายถึง ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือ เครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคาหรือ

ประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือหารายไดหรือโฆษณารานคาหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือ

โฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือ ทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 

๖.๙ ท่ีดิน หมายถึง พ้ืนท่ีดินและใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย 

๖.๑๐ ผูรับประเมิน หมายถึง ผูมีหนาท่ีเสียภาษี 

๖.๑๑ ผูคางย่ืนแบบ  หมายถึง ผูท่ีไมไดยื่นแบบภายในกําหนดระยะเวลา 

๖.๑๒ ผูคางชําระ  หมายถึง ผูท่ีไมไดชําระคาภาษีภายในกําหนดระยะเวลา 

๖.๑๓ รายเกา   หมายถึง  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ท่ีดิน และปาย ท่ีเคยมีการยื่นแบบเพ่ือ
เสียภาษี แลวในปประเมินปกอน 

 ๖.๑๔ รายใหม  หมายถึง  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ท่ีดิน และปาย ท่ียังไมเคยยื่นแบบเพ่ือ
เสียภาษีมากอน 

 

๗. คําอธิบายสัญลักษณท่ีใช/คําอธิบายคํายอ 
สัญลักษณ คําอธิบาย 

 จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กระบวนการท่ีมีกิจกรรมยอยอยูภายใน 

 

 กิจกรรมหรือภารกิจ  

 การตัดสินใจ (Decision) 

 ฐานขอมูล (Database) 

 เอกสาร / รายงาน (Document) 

 เอกสาร รายงานหลายแบบ/ประเภท (Multi Document) 

 
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

 

 
ทิศทางการนําเขา/สงออกของเอกสาร/รายงาน/ฐานขอมูลท่ี

อาจจะเกิดข้ึน 

 
จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน 

 

A 



 

 

๑๗ 

 

๘. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ผูรับผิดชอบ หนาที่ความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการเขต กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายรายได 
ฝายรายได 1. ดําเนินการจัดเก็บรายไดของกรุงเทพมหานคร ไดแก ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      

    ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีปาย และรายไดอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
2. ดําเนินการสืบทรัพยของผูคางชําระภาษีท่ีอยูในพ้ืนท่ีเขต  
3. การดําเนินคดีแกผูคางชําระภาษี  
4. ดําเนินการติดตามเรงรัดจัดเก็บภาษีกับผูคางยื่นแบบภาษีและคางชําระภาษี  
5. รายงานการจัดเก็บภาษี  
6. หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  
 
 

หัวหนาฝาย
รายได 

๑.  กํากับดูแลการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีท่ีเปนรายไดของกรุงเทพมหานครใหมี
ความถูกตอง เปนธรรม และเกิดความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

๒.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีท่ีเปนรายไดของ
กรุงเทพมหานครของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
แผนงานนโยบาย และเปาหมายท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 

๓.  ฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรดานการจัดเก็บภาษีท่ีเปนรายไดของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

๔.  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีเพ่ือชวยตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ ใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดลุลวงเปนผลสัมฤทธิ์ 

๕.  ใหคําปรึกษาหรือควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับภาษีท่ีเปน
รายไดของกรุงเทพมหานครภายในหนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือใหการ
ทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามท่ีไดตั้งไว 

๖.  ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานปญหาหรือขอผิดพลาดพรอม
ท้ังแนวทางแกไขแกกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและดําเนินการ
ตอไป  
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สวนที่ ๒ 
แผนผังกระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได 
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การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

การจัดเก็บรายได 

การจัดเก็บภาษีปาย 

ภารกิจหลกั: กระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได 

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางย่ืนแบบภาษี 

 

กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี 

กระบวนงานอุทธรณภาษี 

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี 

กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษี 

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางย่ืนแบบภาษี กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางย่ืนแบบภาษี 

กระบวนงานอุทธรณภาษี กระบวนงานอุทธรณภาษี 

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี 
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หนวยงาน  

ฝายการคลัง ฝายรายได กองรายได 
สํานักงานกฎหมาย 

และคดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

    

๑ 
กระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

๑.๑ 

๑.๒ 

๑.๔ ๑.๓ 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 
ประชาสัมพันธใหเสียภาษี 

 

รับแบบและประเมินภาษี 

เรงรัดติดตามผูคางยื่น

แบบภาษี 

รับชําระเงินครบ 

  อุทธรณภาษี 
เรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี 

พิจารณาอุทธรณภาษี 

 

 

 

อนุมัติคารายปภาษโีรงเรือน

รายใหม/รายขอลดคารายป 

เริ่ม 

สิ้นสุด 

รับยื่นแบบ

ภายในกําหนด 
รายเกา/รายใหม/

รายขอลดคารายป 

ชําระภาษ ี

รายเกา  

รับอุทธรณ ใช 

ไมใช 

 

รายใหม/ รายขอลดคารายป 
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 หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน ฝายการ

คลัง 

 
ฝายรายได กองรายได 

 

20 นาที 

 

๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีรายเกา 

ภายใน ๔๕ วันทํา

การ 

กรณีรายใหม 

ภายใน ๕8 วันทํา

การ 

 

 

๑ 
 

  

 

 

ภายใน ๗ วันทํา

การ 

 

 

 

๑ 

 

 

  

กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

กรณีรายใหม่หรือรายขอลดค่ารายปี 

กรณีรายเก่า 

รับชําระเงิน 

สิ้นสุด 

 

 

-บันทึกการประเมินในระบบ MIS๒ 

-แจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘) 
 

 

-รับแบบพิมพ(ภ.ร.ด.๒) 

-ออกเลขรับ 

เริ่ม 

 -แบบ ภ.ร.ด.๒ 

-เอกสารประกอบขอเท็จจริง 

 

 ระบบ MIS2 

ตรวจและ

ประเมินภาษี 

อนุมัติคา

รายป 

แบบ ภ.ร.ด.๘ 

1.1 
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวน

คน 

 
ฝายรายได  

 

๑๒๐ วัน /ทุก

เดือน 

(รายเกา/รายใหม) 

๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๐ วัน ๑ 

  

 

 

 

 

 

 

๓๐  วัน ๑ 
  

 
 

 

๓๐  วัน ๑ 

 
 

 

 

 

ไมมา 

ไมมา 

ออกหมายเรียก(ภ.ร.ด.๖) 

ออกหนังสือขอเขาตรวจทรัพยสิน(ภ.ร.ด.๗) 

สงดําเนินคดี 

ไมมา 

ประเมินภาษีตาม ม.๒๔ ทวิ 

มา 

มา 

มา 
๑.๑ 

ออกหนังสือเตือน (ภ.ร.ด.๓) 

เริ่ม 

ฐานขอมูลระบบ 

MIS2 

-บัญชีรายชือ่ผูคางยื่นแบบฯ 

(REP_REV_017) 

-แบบ ภ.ร.ด.๓ 

 

 

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ 
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน ฝายรายได สํานักงานกฏหมายและคด ี
 

 

15 นาที 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๕  วัน ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐  วัน ๑ 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการตามคําชี้ขาด 

รับคํารอง(ภ.ร.ด.๙) 

ทําคําชี้แจงการประเมินภาษี 

เริ่ม 

สิ้นสุด 

 

พิจารณาอุทธรณ์ภาษี 

กระบวนงานอุทธรณภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๑.๓ 



24 
 

 

 

 

 

 

หนวยงาน 

ระยะเวลา 
จํานวน

คน 
ฝายการคลัง ฝายรายได กองรายได 

๑๒๐ วัน ๑ 

  

 

 

 

๓๐ วัน ๑   

 

 

๓๐ วัน ๑ 
  

 

 

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๑.๔ 

มา 

มา 

มา 

ไมมา 

ไมมา 

ไมมา พบทรัพย 

สิ้นสุด 

 รวบรวมหลักฐานทัง้หมด ดําเนินการฟองบังคับคด ี

ฐานขอมูลระบบ 

MIS2 

-บัญชีรายชือ่ผูคางชําระภาษ ี

(REP_REV_018) 

-หนังสือเตือน 

 

 ออกหนังสือเตือน(ภ.กทม.๑) 

ออกหนังสือเตือน(ภ.กทม.๒) 

สืบสวนหาทรัพยสิน 

ออกหนังสือเตือน  

เริ่ม 

ชําระเงิน 

ออกหนังสือขอเฉลี่ยหน้ี 

(กรณีตรวจสอบพบลูกหนี้ลมละลาย) 

รายงานการสืบสวนหา

ทรัพยสิน(ภ.กทม.๓) 

ดําเนินการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพยสิน

ของผูคางภาษี 

ขอเฉลี่ยหนี้ตอ 

กรมบังคับคด ี
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จนขาดอายุ

ความ(๑๐ป) 
๑ 

  

 

 

 

 

 

หนวยงาน 
 

ฝายการคลัง ฝายรายได กองรายได 
สํานักงานกฎหมาย 

และคดี 

๒ 
กระบวนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 

ไมพบทรัพย 
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เริ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒.๑ 

หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน ฝายการคลัง ฝายรายได 

กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีบํารุงทองที ่

๒.๑ 

๒.๒ 

๒.๔ 
๒.๓ 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ประชาสัมพันธใหเสียภาษี 

รับแบบและประเมินภาษี 

เรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษี 

รับชําระเงินครบ 

  อุทธรณภาษี 

เรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี 

พิจารณาอุทธรณภาษี 

 

 

 

สิ้นสุด 

รับยื่นแบบ

ภายในกําหนด 

ชําระภาษ ี

รับอุทธรณ 
ใช 

ไมใช 
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 ๒.๒ 

หนวยงาน 

 

20 นาที 

 

๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

๔๕ วัน หรือภายใน

เดือนมีนาคมของปแรก

ท่ีมีการตีราคาปานกลาง

ของท่ีดิน 

 

 

๑   

 

ภายใน ๗ วันทําการ 

 

 

 

๑ 

  

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีบํารุงทองที่ 

เริ่ม 

 
 

-รับแบบพิมพ(ภ.บ.ท.๕) 

-ออกเลขรับ 

-แบบ ภ.บ.ท.๕ 

-เอกสารประกอบขอเท็จจริง 

 

 

ระบบ MIS2 

ตรวจและ

ประเมินภาษี 

รับชําระเงิน 

สิ้นสุด 

 

 

-บันทึกการประเมินในระบบ MIS๒ 

-แจงการประเมินภาษี (ภ.บ.ท.๙) 
 

แบบ ภ.บ.ท.๙ 
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ระยะเวลา จํานวนคน ฝายรายได  
 

๑๒๐ วัน  

 
๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ วัน ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒.๓ 

หนวยงาน 

กระบวนงานอุทธรณภาษีบํารุงทองที่ 

มา 

ไมมา 

สงดําเนินคดี 

๒.๑ 

สิ้นสุด 

ออกหนังสือเตือน  

เริ่ม 

ฐานขอมูลระบบ 

MIS2 

-บัญชีรายชือ่ผูคางยื่นแบบฯ 

(REP_REV_026) 

-หนังสือเตือน 
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ระยะเวลา จํานวนคน ฝายรายได สํานักงานกฎหมายและคด ี
 

 

15 นาที 

 

๑ 

 

 

 

 

  

๒๕  วัน ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐  วัน ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงาน 

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีบํารุงทองที่ ๒.๔ 

ดําเนินการตามคําชี้ขาด 

รับคํารอง(ภ.บ.ท.๑๒) 

ทําคําชี้แจงการประเมินภาษี 

เริ่ม 

สิ้นสุด 

 

พิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
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ระยะเวลา จํานวน

คน 

ฝายการคลัง ฝายรายได กองรายได 

๑๒๐ วัน ๑ 

  

 

 

 

๓๐ วัน ๑   

 

 

๓๐ วัน ๑ 
  

 

 

จนขาดอายุ

ความ(๑๐ป) 
๑ 

 

 

 

  

 

 

 

หนวยงาน  

กระบวนการจัดเก็บภาษีปาย 
๓ 

สืบสวนหาทรัพยสิน 

ดําเนินการฟองบังคับคด ี

สิ้นสุด 

ไมพบทรัพย รวบรวมหลักฐานทัง้หมด 

ฐานขอมูลระบบ 

MIS2 

-บัญชีรายชือ่ผูคางชําระภาษ ี

(REP_REV_018) 

-หนังสือเตือน 

 

 

ไมมา 

ไมมา 
ออกหนังสือเตือน(ภ.กทม.๑) 

ออกหนังสือเตือน(ภ.กทม.๒) 

ไมมา 

ออกหนังสือเตือน  

เริ่ม 

ชําระเงิน พบทรัพย 

ออกหนังสือขอเฉลี่ยหน้ี 

(กรณีตรวจสอบลูกหนี้ลมละลาย) 

รายงานการสืบสวนหา

ทรัพยสิน(ภ.กทม.๓) 

ดําเนินการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพยสิน

ของผูคางภาษี 

ขอเฉลี่ยหนี้ตอ 

กรมบังคับคดี 
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ฝายการคลัง ฝายรายได กองรายได สํานักงานกฎหมายและคด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  ๓.๑ 

หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวน ฝายการคลัง ฝายรายได 

๓.๑ 

๓.๒ 

๓.๔ 
๓.๓ 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ประชาสัมพันธใหเสียภาษี 

รับแบบและประเมินภาษี 

เรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษี 

รับชําระเงินครบ 

  อุทธรณภาษี 

เรงรัดติดตามผูคางชําระภาษี 

พิจารณาอุทธรณภาษี 

 

 

 

เริ่ม 

สิ้นสุด 

รับยื่นแบบ

ภายในกําหนด 

ชําระภาษ ี

รับอุทธรณ 
ใช 

ไมใช 
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คน 
 

20 นาที 

 

๑ 

  

 

 

 

 

 

 

30 วัน  

กรณีรายใหม 

(ตึกแถวและรานคา) 

ภายใน 10 วัน 

 

 

 

 

๑ 
  

 

ภายใน ๗ วันทําการ 

 

 

 

๑ 

  

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางยื่นแบบภาษีปาย 

กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีปาย 

เริ่ม 

 
 

-รับแบบพิมพ(ภ.ป.๑) 

-ออกเลขรับ 

-แบบ ภ.ป.๑ 

-เอกสารประกอบขอเท็จจริง 

 

 

ระบบ MIS2 

ตรวจและ

ประเมินภาษี 

รับชําระเงิน 

สิ้นสุด 

 

 

-บันทึกการประเมินในระบบ MIS๒ 

-แจงการประเมินภาษี (ภ.ป.๓) 
 

แบบ ภ.ป.๓ 
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน ฝายรายได  
 

๑๒๐ วัน  

 
๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ วัน ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระบวนงานอุทธรณภาษีปาย 

มา 

ไมมา 

สงดําเนินคดี 

๓.๑ 

สิ้นสุด 

ออกหนังสือเตือน  

เริ่ม 

ฐานขอมูลระบบ 

MIS2 

-บัญชีรายชือ่ผูคางยื่นแบบฯ 

(REP_REV_039) 

-หนังสือเตือน 

 

 

3.2 

3.3 
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หนวยงาน  

ระยะเวลา จํานวนคน ฝายรายได กองรายได สํานักงานกฎหมายและคด ี
 

 

15 นาที 

 

๑ 

 

 

 

 

  

 

๒๕  วัน ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐  วัน ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการตามคําชี้ขาด 

รับคํารอง(ภ.ป.๔) 

ทําคําชี้แจงการประเมินภาษี 

เริ่ม 

สิ้นสุด 

 

พิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
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สิ้นสุด 

 

 

 

หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวน

คน 

ฝายการคลัง ฝายรายได กองรายได 

๑๒๐ วัน ๑ 

  

 

 

 

๓๐ วัน ๑   

 

 

๓๐ วัน ๑ 
  

 

 

จนขาดอายุ

ความ(๑๐ป) 
๑ 

  

 

 

 

กระบวนงานเรงรัดติดตามผูคางชําระภาษีปาย 3.4 

มา 

มา 

มา 

แตงตั้งเจาหนาท่ี          

ผูสืบทรัพย แบบ 5 

ไมพบทรัพย รวบรวมหลักฐานท้ังหมด ดําเนินการฟองบังคับคดี 

ฐานขอมูลระบบ 

MIS2 

-บัญชีรายชือ่ผูคางชําระภาษ ี

(REP_REV_036) 

-หนังสือเตือน 

 

 

ไมมา 

ไมมา 
ออกหนังสือเตือน(แบบ ๑) 

ออกหนังสือเตือน(แบบ ๒) 

สืบสวนหาทรัพยสิน 

ไมมา 

ออกหนังสือเตือน  

เริ่ม 

ชําระเงิน พบทรัพย 

ออกหนังสือขอเฉลี่ยหน้ี 

(กรณีตรวจสอบพบลูกหนี้ลมละลาย) 

รายงานการสืบสวนหา

ทรัพยสิน(แบบ ๓) 

ดําเนินการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพยสิน

ของผูคางภาษี 

ขอเฉลี่ยหนี้ตอ 

กรมบังคับคดี 
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ภารกิจสนับสนุน: กระบวนการดานธุรการ 

กระบวนงานยอยท่ี 6 : 

กระบวนงานควบคุมการ

เบิกนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๑ :

กระบวนงานจัดทํา

รายงานและสถิติการ

จัดเก็บ 

กระบวนการดาน

 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๒ : 

กระบวนงานรับ

หนังสือ 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๔ : 

กระบวนงานการ

ทําลายเอกสาร 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๕ : 

กระบวนงานพัสดุ และ 

การทําทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๓ : 

กระบวนงานสงหนังสือ 

 

กระบวนงานยอยท่ี 6 : 

กระบวนงานควบคุม

การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง 
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน เจาพนักงานธุรการ 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได/ 

นักวิชาการจัดเก็บรายได 
หัวหนาฝายรายได ผูอํานวยการเขต  กองรายได 

 

 

ทุกสิ้นเดือน 

 

 

1 คน 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกสิ้นเดือน 

 

 

1 คน:ข้ันตอน 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

กระบวนงานยอยที่ ๑ : กระบวนงานจัดทํารายงานและสถิติการจัดเก็บ 

 

รวบรวมขอมูลและ

จัดทํารายงาน  

เริ่ม 
ฐานขอมูลระบบ 

MIS2 
-บัญชีรายชือ่ผูคางชําระภาษ ี

(REP_REV_036) 

-หนังสือเตือน 

 

 

เห็นชอบ 
พิจารณา

ลงนาม 

แกไข สิ้นสุด 

รับรายงาน 

ลงนาม 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

พิจารณา

เห็นชอบ 

แกไข 

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

รายงานสรุปการ

จัดเก็บภาษี(สนค.๐๑) 
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน เจาพนักงานธุรการ หัวหนาฝายรายได 

๑ วัน 1 คน 

  

๑ วัน 1 คน 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน 1 คน 
 

 

 

 

 

๑ วัน 1 คน 

  

 

  

 

 
 

 

กระบวนงานยอยที่ ๒ : กระบวนงานรับหนังสือ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 

เริ่ม 

ฐานขอมูลระบบงาน ๕๐ เขต  

(งานสารบรรณ) 

เสนอหนังสือเพ่ือสั่งการ พิจารณาสั่งการ 

เจาหนาท่ีเวียนแจง  

จัดเก็บเอกสาร  

สิ้นสุด 
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน เจาพนักงานธุรการ หัวหนาฝายรายได ผูอํานวยการเขต 

๑ วัน 1 คน 

   

๑ วัน 1 คน 

 

 

 

 

 

 

  

๑ วัน 1 คน 

  

 

 

 

  

 

 

 

กระบวนงานยอยที่ ๓ : กระบวนงานสงหนังสือ 

จัดทําเอกสาร  

เริ่ม 

ตรวจสอบ

และลงนาม 

พิจารณา

อนุมัติ 

ลงนาม  

ฐานขอมูล

ระบบงาน ๕๐ เขต 

(สารบรรณ) 

 

ลงทะเบียนหนังสือสง  

 

-สงเอกสาร 

-เก็บสําเนาเอกสาร  

ลงนาม  

สิ้นสุด 

แกไข  แกไข  
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน เจาพนักงานธุรการ หัวหนาฝายรายได ผูอํานวยการเขต 

60 วัน 
เจาหนาท่ี   

ฝายรายได 

   

๑ วัน 1 คน 

 

 

 

 

 

 

  

5 วัน 5 คน 

   

 

30 วัน  

   

กระบวนงานยอยที่ ๔ : กระบวนงานการทําลายเอกสาร 

ตรวจสอบและคัดแยกเอกสารท่ีครบอายุเก็บรักษา 

เริ่ม 

ตรวจสอบ

และลงนาม 

พิจารณา

อนุมัติ 

ลงนาม  

กรรมการพิจารณาหนังสือขอทําลาย  ลงนาม  

สิ้นสุด 

แกไข  
แกไข  

จัดทําบัญชีขอทําลาย/ตั้งคณะกรรมการพิจารณา  

รายงานและวิธีการทําลาย 
ตรวจสอบ

และลงนาม 
ลงนาม  

 

เพ่ือทราบ 
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน เจาพนักงานธุรการ หัวหนาฝายรายได ผูอํานวยการเขต 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๕ : กระบวนงานพัสดุและการทําทะเบียนคุมทรัพยสิน >กระบวนการยอยการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา 
 

เสนอเอกสาร 

เพ่ือขอเห็นชอบ 

เริ่ม 

พิจารณา 
 

 
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

- บันทึกท่ีรายงานขอเห็นชอบ 

ลงนามเห็นชอบให

ดําเนินการวิธีตกลงราคา 

สงเอกสาร 
 

 
- ดําเนินการตามขอบัญญัติโดยวิธีตกลงราคา 

- ใบเสนอราคา 

- สรุปผลการดําเนินการเสนอผูส่ังซ้ือส่ังจางพรอมท้ัง

กรรมการ กรรมการตรวจรับ 

ลงนามใบส่ังซ้ือหรือ

จางวิธีตกลงราคา 

พิจารณา 

สงเอกสาร 

ส้ินสุด 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

 
 

- รวบรวมเอกสารสงฝายการคลังตรวจสอบ 

- เบิกจายเงินใหเจาหน้ี 

  

2 วัน 1 คน 

2 วัน 1 คน 

3 วัน 1 คน 
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน เจาพนักงานธุรการ หัวหนาฝายรายได ผูอํานวยการเขต 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๕ : กระบวนงานพัสดุและการทําทะเบียนคุมทรัพยสิน >กระบวนการยอยการจัดหาโดยวิธีสอบราคา 
 

 

 

  

3 วัน 1 คน 

2 วัน 1 คน 

3 วัน 1 คน 

เสนอเอกสาร 

พรอมรายละเอียด 

เริ่ม 

พิจารณา ลงนามเห็นชอบให

ดําเนินการวิธีสอบราคา 

สงเอกสาร   - ดําเนินการตามขอบัญญัติโดยวิธีสอบราคา 

- สรุปผลเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

- พรอมแตงต้ังกรรมการตรวจรับ 

ลงนามใบส่ังซ้ือ, จาง หรือ 

ทําสัญญา วิธีสอบราคา 

พิจารณา 

สงเอกสาร 

ส้ินสุด 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

  
- รายละเอียดคุณลักษณะ 

- ประกาศสอบราคาแบบฟอรมตางๆ 

- รายงานขอเห็นชอบ 

 
 

- รวบรวมเอกสารสงฝายการคลัง ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

- เบิกจายเงินใหเจาหน้ี 
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หนวยงาน 

ระยะเวลา จํานวนคน เจาพนักงานธุรการ หัวหนาฝายรายได ผูอํานวยการเขต 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๕ : กระบวนงานพัสดุและการทําทะเบียนคุมทรัพยสิน >กระบวนการยอยการทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 
 

การรับทรัพยสิน 

เริ่ม 

จัดทําทะเบียน 

คุมทรัพยสิน 

จัดทํารายงาน

ทรัพยสินประจําป 

ส้ินสุด 

 
 

- ตรวจสอบการไดมาของทรัพยสิน 

- ลงรับในระบบ MIS 

 

 
 นําเอกสารการไดมาพรอมเอกสาร การรับในระบบ 

MIS, ใสขอมูลลงในแผนการด แยกป, รายการ, 

ประเภท 

1 วัน 1 คน 

1 วัน 1 คน 
 

 
- ตรวจสอบการไดมา คาเส่ือมราคา  

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 

ทราบ 

1 วัน 1 คน 
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ระยะเวลา จํานวนคน เจาพนักงานธุรการ หัวหนาฝายรายได พนักงานขับรถยนต 

๑ วัน 1 คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน 1 คน 

 

 

 

 

 

  

๑ วัน 1 คน 
   

๑ วัน 1 คน 
 

 

  

๑ วัน 1 คน 

 

 

 

 

  

 

กระบวนงานยอยที่ 6 : กระบวนงานควบคุมการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง 

จัดทําใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง 

เริ่ม 

พิจารณา

อนุมัติ 

ฐานขอมูลระบบ 

MIS2 (น้ํามัน

เชื้อเพลิง ดําเนินการเบิก

น้ํามันเชื้อเพลิง 

จัดทํารายงานการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง  

พิจาณาลงนาม 

สงรายงายการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง  

สิ้นสุด 

แกไ้ข 

แกไ้ข 



๔๕ 

 

 

 

สวนที่ ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคณุภาพงาน 

และการตดิตามประเมินผล 

 
 

 
 



๔๖ 

 

ภารกิจหลัก:กระบวนการจัดเก็บภาษี 
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตามประเมินผลของกระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

๑.๑ กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
 ๑.๑.๑  กรณีรายเกา 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  20 นาที  ๑. ตรวจสอบความถูกตองในการกรอกแบบแจง
รายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.๒) ดังนี้ 
     ๑.๑. มีการลงลายมือชื่อของผูรับประเมินในชอง
ผูรับประเมินพรอมลงวัน เดือน ป หรือกรณีนิติบุคคล
ใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา   
     ๑.๒. แสดงรายการไวชัดเจน  ถูกตอง  ครบถวน 
และแสดงหลักฐานประกอบขอเท็จจริงตามแบบแจงฯ  
๒. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
(ภ.ร.ด.๒) ท่ีตรวจสอบถูกตองแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
     ๒.๑. ลงรับแบบในระบบ MIS๒ ทันที โดยระบุวัน 
เดือน ปท่ีรับ แลวใหลงเลขรับไวในแบบ ภ.ร.ด.๒ 
พรอมลงลายมือชื่อเจาหนาท่ีผูรับแบบฯ     

-ตามพรบ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ 
แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙  
ขอ ๒ 
-หลักฐานการยื่น
แบบฯ ตาม
ภาคผนวก  

รายงานการ
รับแบบ 
(รหัส 

REP_REV_
010) 

จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมายตาม
คําสั่ง กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/๒๕๔๓ 

-ภ.ร.ด.๒ 
 

 

-พรบ.ภาษี
โรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕ แกไข
เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๔ ) 
พ.ศ.๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 
ขอ ๒ 

รับแบบพิมพ ์

(ภ.ร.ด.๒) 



๔๗ 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

      ๒.๒. ออกใบรับแบบ ภ.ร.ด.๒ ใหแกผูมา
ยื่นแบบฯ 
 

(เอกสารหมาย ๑)     

๒  ๔๕ วัน ๑. ตรวจสอบ 
     ๑.๑. ตรวจสอบความถูกตองของ
รายการในแบบ ภ.ร.ด. ๒ เปรยีบเทียบกับ
เอกสารหลักฐานและขอเท็จจริง  
     ๑.๒. ตรวจสภาพโรงเรือน วามีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดหรือการใชประโยชนจาก
เดิมหรือไม  
 

 
-ตรวจ แบบ ภ.ร.ด.๒ 
เปรียบเทียบกับ
เอกสารประกอบ 
-ตรวจสภาพโรงเรือน
และการใชประโยชน
เปรียบเทียบกับแบบ 
ภ.ร.ด.๒ ท่ีแจง 
 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บ
รายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/๔๓ 
 

-ภ.ร.ด.๒ 
-เอกสาร
ประกอบ 
 

-พรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๔ )  
พ.ศ.๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
 

ตรวจสอบ

และประเมิน 

 



๔๘ 

 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

   ๒. ประเมินภาษี     
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทําการประเมิน
พรอมบันทึกหลักเกณฑการประเมิน
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีเห็นชอบ 
 

-ประเมินโดยเทียบเคียง
กับโรงเรือนท่ีมีลักษณะ 
ขนาด พ้ืนท่ี ทําเล ท่ีตั้ง
และบริการสาธารณะท่ี
คลายคลึงกัน เพ่ือความ
เปนธรรม 
-พรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔ )  
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๘ 
และมาตรา ๒๓ 
-ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 
เรื่องกําหนดหลักเกณฑ
การประเมินคารายป
ทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

-พนักงาน
เจาหนาท่ีสุม

ตรวจ
โรงเรือนไม
นอยกวา

เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

-รายงานการ
ประเมินภาษี 

(รหัส 
REP_REV_

011) 

จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายได
ท่ีไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-ภ.ร.ด.๒ 
-เอกสาร
ประกอบ 
 

-ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 
เรื่องกําหนด
หลักเกณฑการ
ประเมินคารายป
ทรัพยสิน พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 



๔๙ 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓  ๗ วัน 

ทําการ 

๑.ออกใบแจงรายการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) 

ผานระบบ MIS๒ พรอมใบแนบ ภ.ร.ด.๘ 

เพ่ือแสดงหลักเกณฑและรายละเอียดการ

ประเมินภาษี 

 

๒.สงใบแจงรายการประเมิน(ภ.ร.ด. ๘)  

ใหผูรับประเมิน โดยตรงหรือทางไปรษณีย

ลงทะเบียน 

-ตรวจความถูกตองของ

ใบแจงรายการประเมิน

(ภ.ร.ด.๘)เปรียบเทียบ

กับแบบ ภ.ร.ด.๒ ตอง

ถูกตองตรงกัน 

-สง ณ ภูมิลําเนาหรือ

สถานประกอบการของ

ผูรับประเมิน 

-ตามพรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๒๔
และคําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ ขอ ๒ 
 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ

รายได หรือ

นักวิชาการ

จัดเก็บรายได

ท่ีไดรับ

มอบหมาย

ตามคําสั่ง 

กทม. ท่ี 

๒๗๕๕/

๒๕๔๓ 

-ภ.ร.ด.๘ 

-บัญชีนําสง 

ภ.ร.ด.๒ 

และภ.ร.ด.๘ 

-ใบรับ 

ภ.ร.ด.๘ 

หรือใบตอบ

รับของ

ไปรษณีย 

-พรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) 
พ.ศ.๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 

แจง้การประเมิน 

(ภ.ร.ด.๘) 



๕๐ 

 

๑.๑.๒ กรณีรายใหม 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  20 นาที 
 
 
 
 
  
    
 

๑. ตรวจสอบความถูกตองในการกรอกแบบ
แจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(ภ.ร.ด.๒) ดังนี้ 
     ๑.๑. มีการลงลายมือชื่อของผูรับ
ประเมินในชองผูรับประเมินพรอมลงวัน 
เดือน ป หรือกรณีนิติบุคคลใหผูมีอํานาจลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา 
     ๑.๒. แสดงรายการไวชัดเจน  ถูกตอง  
ครบถวน ดังนี้ 
     -สําเนาโฉนดท่ีดิน 
     -สําเนาใบขออนุญาตกอสรางอาคาร 
หรือหนังสือสัญญาซ้ือขายอาคาร หรือใบขอ
เลขหมายประจําบาน ทะเบียนบานโรงเรือน
ท่ีพิกัดภาษี 
 

-ตรวจ แบบ ภ.ร.ด.๒ 
เปรียบเทียบกับ
เอกสารประกอบ
ขอเท็จจริง 

รายงานการ
รับแบบ 
(รหัส 

REP_REV_
010) 

จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บ
รายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-ภ.ร.ด.๒ 
-เอกสาร/
หลักฐาน
ประกอบ
ขอเท็จจริง 
 

-พรบ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ และ
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 

 

 

 

รับแบบพิมพ ์

(ภ.ร.ด.๒) 



๕๑ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

         -สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน
เจาของกรรมสิทธิ์ 
     -หนังสือรับรองบริษัท และสําเนาบัตร
ประชาชนของกรรมการบริษัท (กรณีเปนนิติ
บุคคล)  
     -เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 
 

๒. แบบ ภ.ร.ด.๒  ตรวจสอบถูกตองแลว ให
ดําเนินการดังนี้ 
     ๒.๑. ลงรับแบบในระบบ MIS๒ ทันที โดย
ระบุวัน  เดือน  ปท่ีรับ  แลวใหลงเลขรับไวใน
แบบ ภ.ร.ด.๒ พรอมลงลายมือชื่อเจาหนาท่ีผูรับ
แบบ 
    ๒.๒. ออกใบรับแบบ ภ.ร.ด.๒ ใหแกผูมายื่น  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

    

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๕8  
วันทําการ 

๑. ตรวจสอบ 
     ๑.๑. ตรวจสอบความถูกตองของ
รายการในแบบ ภ.ร.ด. ๒ เปรยีบเทียบ
กับเอกสารหลักฐานประกอบขอเท็จจริง 
หากมีขอสงสัยใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ออกหมายเรียกผูรับประเมินเพ่ือนํา
เอกสารหลักฐานมาแสดงเพ่ิมเติม 
     ๑.๒. ตรวจสภาพโรงเรือน ไดแก 
ขนาด สภาพ ทําเล ท่ีตั้ง และการใช
ประโยชน 
 
๒. ประเมินภาษี     
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทําการประเมิน 
พรอมบันทึกหลักเกณฑการประเมิน
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีเห็นชอบ 
 

 

-ตรวจแบบ ภ.ร.ด.๒ 

เปรียบเทียบกับเอกสาร

ประกอบขอเท็จจริง  

 

 

-ตรวจสภาพโรงเรือน

เปรียบเทียบกับแบบ 

ภ.ร.ด.๒ 
 

-ประเมินโดยเทียบเคียง
กับโรงเรือนท่ีมีลักษณะ 
ขนาด พ้ืนท่ี ทําเล ท่ีตั้ง
และบริการสาธารณะท่ี
คลายคลึงกัน  

รายงานประเมิน
ภาษี (รหัส
REP_REV_011) 

จพง.จัดเก็บ

รายได หรือ

นักวิชาการ

จัดเก็บ

รายไดท่ี

ไดรับ

มอบหมาย

ตามคําสั่ง 

กทม. ท่ี 

๒๗๕๕/

๒๕๔๓ 

 

-ภ.ร.ด.๒ 
-เอกสาร
ประกอบ 
การประเมิน
ภาษี 

-พรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕ และแกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) 
พ.ศ.๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 
-ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 
เรื่องกําหนด
หลักเกณฑการ
ประเมินคารายป
ทรัพยสิน พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
 

ตรวจสอบ

และประเมิน 

 



๕๓ 

 

 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

   ๓. รวบรวมเอกสารหลักฐาน

ท้ังหมดสงกองรายได สํานัก

การคลัง  

-พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๗๕แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา 
๘ และมาตรา ๒๓ 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องกําหนดหลักเกณฑการ
ประเมินคารายปทรัพยสิน พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

    

๓  ๗ วัน 

ทําการ 

๑.ออกใบแจงรายการ

ประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ผาน

ระบบ MIS๒ พรอมใบแนบ 

ภ.ร.ด.๘ เพ่ือแสดง

หลักเกณฑและรายละเอียด

การประเมินภาษี 

 

-ตรวจความถูกตองของใบแจง

รายการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

เปรียบเทียบกับแบบ ภ.ร.ด.๒ 

-ตามพรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ. 
๒๕๓๔ มาตรา ๒๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/๒๕๓๙  
ขอ ๖ 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ

รายได หรือ

นักวิชาการจัดเก็บ

รายไดท่ีไดรับ

มอบหมายตาม

คําสั่ง กทม. ท่ี 

๒๗๕๕/๒๕๔๓ 

 

-ภ.ร.ด.๘ 

-บัญชี

นําสงภ.ร.ด.๘ 

และภ.ร.ด.๒ 

 

-พรบ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ 
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
 

แจง้การประเมิน 

(ภ.ร.ด.๘) 



๕๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

   ๒.สงใบแจงรายการประเมิน 

(ภ.ร.ด. ๘)  ใหผูรับประเมิน โดยตรง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียน 

   -ใบรับภ.ร.ด.๘ 

หรือใบตอบ

รับทาง

ไปรษณีย 

-คําสั่ง
กรุงเทพมหานครท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 



๕๕ 

 

๑.๒  กระบวนงานเรงรดัติดตามผูคางย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   
 ๑.๒.๑ กรณีรายเกา  

 

 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  ๑๒๐ วัน ๑.พิมพบัญชีรายชื่อผูคางยื่นแบบฯ 
ดวยระบบ MIS ๒  
๒.พิมพหนังสือเตือนคางยื่นแบบเพ่ือ
เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินดวยระบบ 
MIS ๒ ใหผูเสียภาษีมายื่นแบบภายใน 
๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือเตือน 
๓.สงหนังสือเตือน ไปยังภูมิลําเนาหรือ
สถานประกอบการของผูรับประเมิน
โดยตรงหรือทางไปรษณียลงทะเบียน  
 
 

-ตรวจสอบหนังสือ
เตือนเปรียบเทียบ
กับบัญชีรายชื่อผู
คางยื่นแบบฯ 
-ออกหนังสือเตือน 
อยางนอย ๓ ครั้ง 
 

-พจท.สุม
ตรวจจาก
บัญชีผูคาง
ยื่นแบบฯ

เปนจํานวน
ไมนอยกวา
รอยละ ๓๐ 

 

จพง.จัดเก็บ

รายได หรือ

นักวิชาการ

จัดเก็บรายไดท่ี

ไดรับมอบหมาย

ตามคําสั่ง กทม. 

ท่ี ๒๗๕๕/

๒๕๔๓ 

-หนังสือเตือนผูคาง
ยื่นแบบฯ (ภ.ร.ด.๓) 
 
-เอกสารการตอบรับ 
-บัญชีรายชื่อผูคางยื่น
แบบฯ (รหัส 
REP_REV_017) 

-พรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) 
พ.ศ.๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 
 

ออกหนังสือ

เตือน(ภ.ร.ด.๓) 

 



๕๖ 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ

ท่ี 

ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๖๐ วัน 
 

 

สืบหาหลักฐานแสดงความเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์โรงเรือนพิกัดภาษี แลว
รวบรวมเอกสาร/หลักฐานการเรงรัด
ติดตามผูเสียภาษีและเอกสารท่ี
เก่ียวของเสนอผูอํานวยการเขตให
ความเห็นชอบดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ตามพรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และคําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 
-หนังสือสั่งการท่ี 
7000/14 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

 -พรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
-หนังสือสั่งการท่ี 
7000/14 

๓   
๖๐ วัน 

 

เม่ือออกหนังสือเตือนแลวผูรับประเมิน
ยังไมมายื่นแบบฯ ภายในกําหนด ให
พนักงานเจาหนาท่ีออกหมายเรียกตัว
ผูรับประเมิน (ภ.ร.ด. ๖) มาพบภายใน 
๗ วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 
 

ตามพรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และ 
คําสั่งกรุงเทพมหานคร
ท่ี ๒๙๕/๒๕๓๙ 
หนังสือสั่งการท่ี กท
7000/14  

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

หมายเรียก
ตัวผูรับ
ประเมิน 
(ภ.ร.ด. ๖) 

-พรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔  
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 

ออกหมายเรียก 

(แบบ ภ.ร.ด. ๖) 

 

ส่งดาํเนินคดี 



๕๗ 

 

 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔  ๓๐ วัน 
 

หากผูรับประเมินไมมาพบตาม
หมายเรียกตัวผูรับประเมิน(ภ.ร.ด.๖) 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกหนังสือ
แจงความขอเขาตรวจทรัพยสินตาม
แบบ ภ.ร.ด. ๗ ไปยังผูรับประเมิน 
หรือผูครอบครอง ทราบลวงหนาไม
ต่ํากวา ๔๘ ชั่วโมง แลวเขาทําการ
ตรวจทรัพยสินตอหนาผูรับประเมิน 
ผูครอบครองหรือผูแทน ระหวาง
เวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตย
ตก  
 
 
 

-ตามพรบ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕ และคําสั่ง
กรุงเทพมหานครท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 
-ตามคําสั่ง
กรุงเทพมหานครท่ี 
๒๑๓๒/๒๕๕๐ 
หนังสือสั่งการท่ี กท 
7000/14  

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายได
ท่ีไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

หนังสือแจง
ความขอเขา
ตรวจตรา
ทรัพยสินตาม
แบบ ภ.ร.ด. ๗ 

-พรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
-ตามคําสั่งกทม.ท่ี 
๒๑๓๒/๒๕๕๐ 
 

เขา้ตรวจทรัพยสิ์น 

(แบบ ภ.ร.ด. ๗) 



๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  ๖๐ วัน กําหนดคารายป – คาภาษี 
พรอมใหบันทึกหลักเกณฑการ
ประเมินเสนอพนักงาน
เจาหนาท่ีเห็นชอบ 
 

 

-ประเมินโดยเทียบเคียงกับ
โรงเรือนท่ีมีลักษณะ ขนาด 
พ้ืนท่ี ทําเล ท่ีตั้งและบริการ
สาธารณะท่ีคลายคลึงกัน  

-ตามคําสั่ง กทม. ท่ี 
๒๑๓๒/๒๕๕๐ 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายได
ท่ีไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

แบบ ภ.ร.ด. ๒ -พรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๑๓๒/๒๕๕๐ 
 

ประเมินภาษีตาม

มาตรา ๒๔ ทว ิ

 



๕๙ 

 

๑.๒.๒ กรณีรายใหม  

 
 

ลําดับ

ท่ี 

ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  ทุกเดือน ๑.สืบหาโรงเรือนพิกัดภาษีไดหลายวิธี 
ดังนี้ 
   -เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบออกสํารวจพ้ืนท่ี
ดวยตัวเอง 
   -สืบหาขอมูลจากระบบแผนท่ีภาษี(GIS)  
   -สืบหาขอมูลจากหนวยงานภายใน หรือ
แหลงขอมูลอ่ืน 
 
๒.พนักงานเจาหนาท่ีออกหนังสือเตือน
รายใหมผานระบบ GIS ใหผูมีหนาท่ีเสีย
ภาษีมายื่นแบบภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือเตือน 
 
๓.สงหนังสือเตือนไปยังภูมิลําเนาของผูรับ
ประเมิน  

-ตรวจสอบขอมูลท่ีได
เปรียบเทียบกับ
ทะเบียนผูรับประเมิน
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
 
 
 
 
 

พจท.สุม
สํารวจพ้ืนท่ี
อยางนอย
เดือนละ ๑ 

ครั้ง 

จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บ
รายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-หนังสือเตือน
ผูคางยื่นแบบฯ 
(ภ.ร.ด.๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เอกสารการ
ตอบรับ 

-พรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
 

ออกหนังสือ

เตือน(ภ.ร.ด.๓) 

 



๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 

ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๖๐ วัน 
 

 

สืบหาหลักฐานแสดงความเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์โรงเรือนพิกัดภาษี แลว
รวบรวมเอกสาร/หลักฐานการเรงรัด
ติดตามผูเสียภาษีและเอกสารท่ีเก่ียวของ
เสนอผูอํานวยการเขตใหความเห็นชอบ
ใหดําเนินคดีตามกฎหมาย 

-ตามพรบ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕ มาตรา ๕๓
และมาตรา ๕๔ 
-ตามคําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-นิติกร 

-ผอ.เขต 

 -พรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่ง กทม. ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 

 

ส่งดาํเนินคดี 



๖๑ 

 

 
 

ลําดั

บท่ี 

ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓   
๖๐ วัน 

 

เม่ือออกหนังสือเตือนแลวผูรับประเมิน
ยังไมมายื่นแบบฯ ภายในกําหนด ให
พนักงานเจาหนาท่ีออกหมายเรียกตัว
ผูรับประเมิน(ภ.ร.ด. ๖) มาพบภายใน 
๗ วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 
 

ตามพรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และ 
คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
หนังสือสั่งการท่ี กท 
7000/14 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/๒๕๔๓ 

หมายเรียก
ตัวผูรับ
ประเมิน 
(ภ.ร.ด. ๖) 

-พรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔  
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
-หนังสือสั่งการท่ี กท 
7000/14 

๔   
๓๐ วัน 

 

หากผูรับประเมินไมมาพบตาม
หมายเรียกตัวผูรับประเมิน(ภ.ร.ด.๖) 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกหนังสือแจง
ความขอเขาตรวจทรัพยสินตามแบบ 
ภ.ร.ด. ๗ ไปยังผูรับประเมิน หรือผู
ครอบครอง ทราบลวงหนาไมต่ํากวา 
๔๘ ชั่วโมง แลวเขาทําการตรวจ
ทรัพยสินตอหนาผูรับประเมิน ผู
ครอบครองหรือผูแทน ระหวางเวลา
พระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก  

-ตามพรบ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕ และคําสั่ง
กรุงเทพมหานครท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 
-ตามคําสั่ง
กรุงเทพมหานครท่ี 
๒๑๓๒/๒๕๕๐ 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/๒๕๔๓ 

หนังสือแจง
ความขอเขา
ตรวจตรา
ทรัพยสิน
ตามแบบ 
ภ.ร.ด. ๗ 

-พรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
-ตามคําสั่งกทม.ท่ี 
๒๑๓๒/๒๕๕๐ 

เขา้ตรวจทรัพยสิ์น 

(แบบ ภ.ร.ด. ๗) 

ออกหมายเรียก 

(แบบ ภ.ร.ด. ๖) 



๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดั

บท่ี 

ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๕  ๖๐ วัน กําหนดคารายป – คาภาษี พรอมให
บันทึกหลักเกณฑการประเมินเสนอ
พนักงานเจาหนาท่ีใหความเห็นชอบ 
 

 

-ประเมินโดย
เทียบเคียงกับโรงเรือน
ท่ีมีลักษณะ ขนาด 
พ้ืนท่ี ทําเล ท่ีตั้งและ
บริการสาธารณะท่ี
คลายคลึงกัน   

-ตามคําสั่งกทม.ท่ี 
๑๓๒/๒๕๕๐ 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

แบบ ภ.ร.ด. ๒ -พรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ที่ ๒๙๕/ 
๒๕๓๙ 
-ตามคําสัง่กทม.ที่ 
๒๑๓๒/๒๕๕๐ 

ประเมินภาษีตาม

มาตรา ๒๔ ทว ิ

 



๖๓ 

 

 ๑.๓. กระบวนงานอุทธรณภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   

ตามมาตรา ๒๕,๒๖ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔ เม่ือผูรับประเมินไมพอใจการประเมินภาษีของ
พนักงานเจาหนาท่ี ผูรับประเมินมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.๙) ตอพนักงานเจาหนาท่ี ภายใน 
๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินภาษี 

ลําดับท่ี 
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

15 นาที ๑. ตรวจคํารองขอใหพิจารณาการ
ประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(ภ.ร.ด.๙) วามีการกรอกขอมูล
ชัดเจน ครบถวน 
๒. ลงเลขรับ และวัน เดือน ป ท่ี
รับคํารอง ภ.ร.ด.๙ พรอมลง
ลายมือชื่อผูรับคํารองในใบรับ 
ภ.ร.ด.๙ สงคืนใหผูยื่นเก็บไวเปน
หลักฐาน สวน ภ.ร.ด.๙ สงให
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการ 

-พรบ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ มาตรา ๒๕และ
มาตรา ๒๖  
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
 

เอกสาร -จนท.ธุรการ  
-จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายได
ท่ีไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-แบบ ภ.ร.ด.๙ 
-ทะเบียน
หนังสือรับ 

-พรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕ แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) 
พ.ศ.๒๕๓๔ 
-คําสั่ง กทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รับคํารอง

(ภ.ร.ด.๙) 

 



๖๔ 

 

ลําดับท่ี 
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๒๕ วัน ทําคําชี้แจงการ
ประเมินโดย
ละเอียด และ
รวบรวมเอกสาร
หลักฐาน 
สงสํานักงาน
กฎหมายและคดี 
     

ชี้แจงเหตุผล
การประเมิน
ตาม
ขอเท็จจริง
ประกอบ
หลักฐานการ
ประเมิน 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-คําชี้แจงเหตุผลการประเมินของพนักงาน
เจาหนาท่ี ๑ ชุด 
-คํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.๙) 
-ใบรับใบแจงการประเมิน(ภ.ร.ด.๘) 
-แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน (ภ.ร.ด. ๒) ของโรงเรือนรายท่ีอุทธรณ  
-สําเนาแบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน (ภ.ร.ด. ๒) ของโรงเรือนนําเทียบ
อยางนอย 2 ราย  
-แผนผังสังเขปแสดงท่ีตั้งโรงเรือนรายท่ี
อุทธรณกับรายท่ีนําเทียบ 
-เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
 
 
 

-พรบ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ 
แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๕/๒๕๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ีแจงเหตุผล

การประเมิน 



๖๕ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓  ๓๐ วัน กรณีใหคืนเงิน 
ใหเจาหนาท่ีดําเนินการขอคืนเงิน
คาภาษีใหผูอุทธรณ 
 
 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวย 
การรับเงิน การเบิก
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การนําสงเงิน และการ
ตรวจเงิน ฯ 

เอกสาร -จพง.ธุรการ -ฏีกาเบิกจายเงิน -ระเบียบ
กรุงเทพมหานครวา
ดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การนําสงเงิน 
และการตรวจเงิน พ.ศ. 
๒๕๓๐ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔๑ 
วรรคสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการ

ตามคําชี้ขาด 

 



๖๖ 

 

 ๑.๔. กระบวนงานเรงรดัติดตามผูคางชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ตามมาตรา ๓๘,๔๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔ เม่ือผูรับประเมินไดรับใบแจงการประเมิน 

(ภ.ร.ด.๘) แลวตองชําระเงินภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับใบแจง หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการยึด อายัด 
และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  ๑๒๐ วัน ๑.พิมพบัญชีคางชําระภาษี
ดวยระบบ MIS ๒ 
๒.พิมพหนังสือเตือนคาง
ชําระดวยระบบ MIS ๒  
๓.สงหนังสือเตือน ไปยัง
ภูมิลําเนาหรือสถาน
ประกอบการของผูรับ
ประเมินโดยตรงหรือทาง
ไปรษณียลงทะเบียน  
 

-ตามคําสั่งกทม.ท่ี 
๓๖๔๘/๒๕๓๘ เรื่อง 
การเรงรัดจัดเก็บภาษี
คางชําระ 
-ออกหนังสือเตือน 
อยางนอย ๓ ครั้ง 
 

พจท.สุม
ตรวจสอบจาก
บัญชีลูกหนี้คาง
ชําระท่ีจัดทําจาก
ระบบ MIS๒ 
จํานวนไมนอย
กวารอยละ ๓๐ 

จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
คําสั่ง กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/๒๕๔๓ 

-หนังสือเตือนคาง
ชําระ 
-บัญชีรายชื่อผู
คางชําระ (รหัส 
REP_REV_018) 
 
 

-พรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ท่ี ๔ ) พ.ศ.๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี ๒๙๕/
๒๕๓๙ 
-คําสั่งกทม. ท่ี ๓๖๔๘/
๒๕๓๘ เรื่อง การ
เรงรัดจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 
 
 

 

 

 

 

ออกหนังสือ

เตือน 
 



๖๗ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๓๐ วัน ออกหนังสือเตือนตาม 
แบบ ภ.กทม. ๑ ใหผูคางภาษีนําเงินมา
ชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวนัท่ีไดรับ
หนังสือ 
 
 

-ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินผูคางภาษี ฯ 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
คําสั่ง กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/๒๕๔๓ 

-ภ.กทม.๑ 
 
 
 
 
 

-ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาดวยการยึด 
อายัด และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ขอ ๗ และ 
ขอ ๘ 

๓  ๓๐ วัน ออกหนังสือเตือนครั้งสุดทาย ตามแบบ 
ภ.กทม.๒  ใหผูคางภาษีนําเงินมาชําระ
ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันไดรบั
หนังสือ  

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินผูคางภาษี ฯ 

เอกสาร ผูอํานวยการเขต ภ.กทม.๒ 
 

-ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาดวยการยึด 
อายัด และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ขอ ๘ 

 

 

ออกหนังสือ

เตือน ภ.กทม.๑ 

ออกหนังสือ

เตือน ภ.กทม.๒ 



๖๘ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔  จนกวาจะ
พบหรือจน
ครบอายุ
ความ 

(๑๐ป) 

เม่ือครบกําหนดเวลา  ๑๕  วนั  ตาม
หนังสือเตือนครั้งสุดทาย (แบบ ภ.กทม.๒) 
หากผูคางภาษีไมนําเงินมาชําระตาม
กําหนด ใหผูอํานวยการเขตกําหนด
ผูรับผิดชอบทําการสืบสวนหาทรัพยสิน
ของผูคางภาษี  

 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินผูคางภาษีฯ 

เอกสาร -ผูอํานวย 
การเขต 
-จพง.จัดเก็บ
รายไดหรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 

-ภ.กทม.๒ 

-คําสั่ง
แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ 
 

-ระเบียบวาดวย
การยึด อายัด 
และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ขอ ๙ 

๕  ๓๐ วัน ในกรณีท่ีสืบพบทรัพยสินแลวใหประมาณ
ราคาทรัพยสินนั้นพรอมรวบรวมเอกสาร
ท้ังหมดรายงานการสืบสวนหาทรัพยสิน
ของผูคางภาษี ตามแบบ ภ.กทม. ๓ สง
กองรายได สํานักการคลัง 
 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินผูคางภาษีฯ 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บ
รายไดหรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

ภ.กทม.๓ 
 

-ระเบียบวาดวย
การยึด อายัด 
และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ 
 

 
 

 

 

สืบสวนหา

ทรัพยสิน 

รายงานการ

สืบสวนหา

ทรัพยสิน 

(ภ.กทม.๓) 



๖๙ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๖  ๒ เดือนนับแต 
วันท่ีประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

กรณีท่ีสืบพบวาผูคางภาษีถูกฟอง
ลมละลายและถูกยึดทรัพยสิน
ขายทอดตลาดแลว ให
ผูรับผิดชอบรวบรวมหลักฐาน
ท้ังหมดสงกองรายไดเพ่ือ
ดําเนินการขอเฉลี่ยหนี้ 
 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวย
การยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสินผู
คางภาษีฯ 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บ
รายไดหรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

 -ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาดวยการยึด 
อายัด และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ 

7  120 วัน หรือ 1 ป 
กอนครบอายุความ 
10 ป                     

 
 
 

 

กรณีสืบทรัพยแลวไมพบทรัพยสิน
ของผูคางภาษี ใหผูรับผิดชอบ
รวบรวมหลักฐานท้ังหมดสงกอง
รายไดเพ่ือดําเนินการฟองบังคับ
คดี 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวย
การยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสินผู
คางภาษีฯ 

เอกสาร 
 

 

 

-จพง.จัดเก็บ
รายไดหรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

 
 

 

 

-ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาดวยการยึด 
อายัด และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ 

 

 

ออกหนังสือ

ขอเฉลี่ยหนี้ 
 

รวบรวมหลักฐาน

ทั้งหมดสงกอง

รายไดดาํเนินการ

ฟองบังคับคด ี
 



๗๐ 

 

๒. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตามประเมินผลของกระบวนการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี  

๒.๑ กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีบํารุงทองท่ี  

 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  20 นาที ๑. ตรวจสอบความถูกตองในการกรอก
แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุง
ทองท่ี (ภ.บ.ท.๕) ดังนี้ 
     ๑.๑. มีการลงลายมือชื่อของ
เจาของท่ีดินและผูชี้เขตพรอมลงวัน 
เดือน ป  หรือกรณีนิติบุคคลใหผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา 
     ๑.๒. แสดงรายการไวชัดเจน  
ถูกตอง  ครบถวน และแสดงหลักฐาน
ประกอบขอเท็จจริงตามแบบแจงฯ  
๒. แบบแสดงรายการท่ีดิน(ภ.บ.ท.๕) 
ตรวจสอบถูกตองแลว ใหดําเนินการ
ดังนี้ 
 
 

-ตามพรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
มาตรา ๒๔ และมาตรา 
๒๖ 
-ตามคําสั่งกทม. ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ ขอ ๒ 
-หลักฐานการยื่นแบบฯ 
ตามภาคผนวก 
(เอกสารหมาย ๑) 
 
 

รายงานการ
รับแบบ 
(รหัส 

REP_REV_
021) 

-จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-ภ.บ.ท.๕ 
 

-พรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. 
๒๕๐๘ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ 
 

รับแบบพิมพ 

ภ.บ.ท.๕ 

 



๗๑ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

        ๒.๑. ลงรับแบบในระบบ MIS๒ 
ทันที โดยระบุวัน เดือน ปท่ีรับ แลวให
ลงเลขรับไวในแบบ ภ.บ.ท.๕ ในชอง
หมายเลขทะเบียนรับยื่นพรอมลงลายมือ
ชื่อเจาหนาท่ีผูรับแบบ 
     ๒.๒. ออกใบรับแบบ ภ.บ.ท.๕ 
ใหแกผูมายื่น  
 

     

๒  ๔๕ วัน  ๑. ตรวจสอบ 
     ๑.๑.ตรวจสอบการเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน  
    ๑.๒.ตรวจสอบท่ีตั้งและการใช
ประโยชน 

-ตรวจแบบ ภ.บ.ท.๕ 
เปรียบเทียบกับ
เอกสารประกอบ 
-ตรวจพ้ืนท่ีจริง
เปรียบเทียบกับแบบ 
ภ.บ.ท.๕  
 

รายงานการ
ประเมินภาษี 

(รหัส 
REP_REV_

060) 

-จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-ภ.บ.ท.๕ 
-เอกสาร
ประกอบการ
ประเมินภาษี 

-พรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. 
๒๕๐๘ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ 

ตรวจสอบ

และประเมิน 

 



๗๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

   ๒. กรณีเจาของท่ีดินมายื่นแบบแสดง
รายการขอลดเนื้อท่ีดิน (ภ.บ.ท.๘) 
หรือแบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลง
การใชท่ีดิน (ภ.บ.ท.๘ ก) ใหตรวจสอบ
เอกสารประกอบขอเท็จจริง 
 
๓. ประเมินภาษี     
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบกําหนดหนวย
ท่ีดินและคํานวณคาภาษี พรอมบันทึก
รายการเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีให
ความเห็นชอบ 
 
 

-ตรวจแบบ ภ.บ.ท.๕ 
เปรียบเทียบกับ
เอกสารประกอบ
ขอเท็จจริง 
 
 
-ประเมินภาษีตาม
ประกาศราคาปาน
กลางของท่ีดิน 

  
 
 
 
 
 
-จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 
 

  



๗๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓  ๗ วัน 

ทําการ 

๑.ออกหนังสือแจงการประเมิน 

(ภ.บ.ท.๙) ผานระบบ MIS ๒   

 

๒. สงหนังสือแจงการประเมิน

(ภ.บ.ท.๙)  ใหผูเสียภาษีบํารุง

ทองท่ี โดยตรงหรือทาง

ไปรษณียลงทะเบียน 

-ตรวจความถูกตองของหนังสือ

แจงการประเมิน(ภ.บ.ท.๙)

เปรียบเทียบกับแบบ ภ.บ.ท.๕  

-ตามพรบ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 
๒๕๐๘ และคําสั่งกทม. ท่ี ๒๙๖/
๒๕๓๙ ขอ ๓ 
 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บ

รายได หรือ

นักวิชาการ

จัดเก็บรายไดท่ี

ไดรับมอบหมาย

ตามคําสั่ง กทม. 

ท่ี ๒๗๕๕/

๒๕๔๓ 

-ภ.บ.ท.๕ 

-ภ.บ.ท.๙ 

 

-ภ.บ.ท.๙ 

-ใบรับ 

ภ.บ.ท.๙ 

-ใบตอบรับ

ของ

ไปรษณีย 

 

-พรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
-คําสั่งกทม. ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ 
 

แจงการ

ประเมิน  

 



๗๔ 

 

๒.๒  กระบวนงานเรงรดัติดตามผูคางย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน    

 

 

ลําดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  ๑๒๐ วัน ๑.พิมพบัญชีรายชื่อผูคางยื่น
แบบฯ ดวยระบบ MIS ๒  
๒.พิมพหนังสือเตือนคางยื่น
แบบแสดงรายการท่ีดินดวย
ระบบ MIS ๒ ใหเจาของท่ีดิน
มายื่นแบบภายใน ๗ วัน นับแต
วันท่ีไดรับหนังสือเตือน 
๓.สงหนังสือเตือน ไปยัง
ภูมิลําเนาของเจาของท่ีดินดวย
วิธีการสงโดยตรงหรือทาง
ไปรษณียลงทะเบียน  
 
 

-ตรวจสอบหนังสือ
เตือนเปรียบเทียบกับ
บัญชีรายชื่อผูคางยื่น
แบบ ภ.บ.ท.๕  
-ออกหนังสือเตือน
อยางนอย ๓ ครั้ง 
 

พจท.สุมตรวจสอบ
จากบัญชีคางยื่น

แบบฯ เปนจํานวน
ไมนอยกวา 
รอยละ ๓๐ 

จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-หนังสือเตือน
ผูคางยื่นแบบฯ 
(ภ.บ.ท.๑๔) 
-เอกสารการตอบ
รับ 
-บัญชีรายชื่อผู
คางยื่นแบบฯ 
(รหัส 
REP_REV_026) 

-พรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. 
๒๕๐๘ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ 
 

ออกหนังสือ

เตือนคา้งยืน่ 

 



๗๕ 

 

  

 

 

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๖๐ วัน 
 

 

สืบหาหลักฐานแสดงความเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน แลว
รวบรวมเอกสาร/หลักฐานการ
เรงรัดติดตามผูเสียภาษีและ
เอกสารท่ีเก่ียวของเสนอ
ผูอํานวยการเขตใหความ
เห็นชอบใหดําเนินคดีตาม
กฎหมาย 

เปนไปตามพรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
มาตรา ๕๓ และมาตรา 
๕๔ และคําสั่งกทม. ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ 
 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บรายได 
หรือนักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/๒๕๔๓ 
-นิติกร 
-ผอ.เขต 

 -พรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. 
๒๕๐๘ 
-คําสั่ง
กรุงเทพมหานคร 
ท่ี ๒๙๖/๒๕๓๙ 
 

 

ส่งดาํเนินคดี 



๗๖ 

 

 ๒.๓. กระบวนงานอุทธรณภาษีบํารุงทองท่ี   
ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ เม่ือเจาของท่ีดินเห็นวาการประเมินภาษีไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดย

ยื่นเรื่องขออุทธรณขอใหพิจารณาการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.๑๒) ตอเจาพนักงานประเมิน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

15 นาที ๑. ตรวจคํารองขอใหพิจารณาการ
ประเมินภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.๑๒) 
วามีการกรอกขอมูลชัดเจน ครบถวน 
๒. ลงเลขรับ และวัน เดือน ป ท่ีรับ
เรื่องขออุทธรณ( ภ.บ.ท.๑๒ )พรอมลง
ลายมือชื่อผูรับเรื่องขออุทธรณใบรับ 
สงคืนใหผูยื่นเก็บไวเปนหลักฐาน สวน 
ภ.บ.ท.๑๒ สงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตอไป 

ตามพรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
และคําสั่งกทม. ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ 
 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/๒๕๔๓ 

 

-แบบ ภ.บ.ท.
๑๒ 
-ทะเบียน
หนังสือรับ 

-พรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ 
 

๒  ๒๕ วัน ทําความเห็น และรวบรวมเอกสาร
หลักฐานสงกองรายได สํานักการคลัง   
      
 

ชี้แจงเหตุผลการ
ประเมินตาม
ขอเท็จจริงประกอบ
หลักฐานการประเมิน 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

-บันทึก
ความเห็นของ
เจาพนักงาน
ประเมิน ๑ ชุด 

-พรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ 

 

ช้ีแจงเหตุผล

การประเมิน 

รับคํารอง

(ภ.บ.ท.๑๒) 

 



๗๗ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

      ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-คํารองขอใหพิจารณาการ
ประเมินภาษีบํารุงทองท่ี 
(ภ.บ.ท.๑๒)      
-ใบรับใบแจงการประเมิน  
(ภ.บ.ท.๙) 
-แบบแจงรายการเพ่ือเสีย
ภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท.
๕) ของท่ีดินรายท่ีอุทธรณ  
-แผนผังสังเขปแสดงท่ีตั้ง
ท่ีดินรายท่ีอุทธรณ 
-เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓  ๓๐ วัน กรณีใหคืนเงิน 
ใหเจาหนาท่ีดําเนินการขอคืน
เงินคาภาษีใหผูอุทธรณ 
 
 

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
เก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน และ
การตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
แกไขเพ่ิมเติมฯ 

เอกสาร -จพง.ธุรการ -ฏีกาเบิก
จายเงิน 

-ระเบียบ
กรุงเทพมหานครวา
ดวย รับเงิน การเบิก
จายเงิน เก็บรักษา
เงิน การนําสงเงิน 
และการตรวจเงิน 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 
๔๑ วรรคสอง 

 
 
 
 
 
 

 
 

ดําเนินการ

ตามคําชี้ขาด 

 



๗๙ 

 

 ๒.๔. กระบวนงานเรงรดัติดตามผูคางชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเดือนเมษายนของทุกป ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีเสีย

ภาษีบํารุงทองท่ีไดรับแจงการประเมิน(ภ.บ.ท.๙) ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๑ หรือภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ใหชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงการประเมิน หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหเจาพนักงานประเมินปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษี พ.ศ. 
๒๕๔๖ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  ๑๒๐ วัน ๑.พิมพบัญชีคางชําระภาษีดวย
ระบบ MIS ๒ 
๒.พิมพหนังสือเตือนคางชําระ
ดวยระบบ MIS ๒  
๓.สงหนังสือเตือน ไปยังภูมิลําเนา
หรือสถานประกอบการของผูรับ
ประเมินโดยตรงหรือทาง
ไปรษณียลงทะเบียน  
 

-ตามคําสั่ง
กรุงเทพมหานคร ท่ี 
๓๖๔๘/๒๕๓๘ เรื่อง 
การเรงรัดจัดเก็บภาษี
คางชําระ 
-ออกหนังสือเตือน อยาง
นอย ๓ ครั้ง 

พจท.สุมตรวจจาก
บัญชีลูกหนี้คาง

ชําระท่ีจัดทําจาก
ระบบ MIS๒ เปน
จํานวนไมนอยกวา

รอยละ ๓๐ 

จพง.จัดเก็บรายได 
หรือนักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ีไดรับ
มอบหมายตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-หนังสือเตือนคาง
ชําระ 
-บัญชีคางชําระ
ภาษี (รหัส 
REP_REV_027) 
 
 

-พรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ. 
๒๕๐๘ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๖/๒๕๓๙ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๓๖๔๘/๒๕๓๘ 
เรื่อง การเรงรัด
จัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 
 

 

 

 

ออกหนังสือ

เตือน 
 



๘๐ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๓๐ วัน ออกหนังสือเตือนตาม 
แบบ ภ.กทม. ๑ ใหผูคางภาษีนําเงิน
มาชําระภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือ 
 
 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวย
การยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสินผูคาง
ภาษีฯ 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
คําสั่ง กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/๒๕๔๓ 

-ภ.กทม.๑ 
 
 
 
 
 

-ระเบียบวาดวย
การยึด อายัด 
และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ 
 
 

๓  ๓๐ วัน ออกหนังสือเตือนครั้งสุดทาย ตาม
แบบ ภ.กทม.๒  ใหผูคางภาษีนําเงิน
มาชําระภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือ  

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวย
การยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสินผูคาง
ภาษีฯ 

เอกสาร ผูอํานวยการเขต ภ.กทม.๒ 
 

-ระเบียบวาดวย
การยึด อายัด 
และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ 
 
 

 

ออกหนังสือ

เตือน ภ.กทม.๑ 

ออกหนังสือ

เตือน ภ.กทม.๒ 



๘๑ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔  จนกวาจะ
พบหรือจน
ครบอายุ
ความ 

(๑๐ป) 

เม่ือครบกําหนดเวลา  ๑๕  วนั  ตาม
หนังสือเตือนครั้งสุดทาย (แบบ ภ.กทม.๒) 
หากผูคางภาษีไมนําเงินมาชําระตาม
กําหนด ใหผูอํานวยการเขตกําหนด
ผูรับผิดชอบทําการสืบสวนหาทรัพยสิน
ของผูคางภาษี  

 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวย
การยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสินผู
คางภาษีฯ 

เอกสาร -ผูอํานวย 
การเขต 
-จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บ
รายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมาย  

-ภ.กทม.๒ 

-คําสั่ง
แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ 
 

-ระเบียบวาดวย
การยึด อายัด 
และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ 
 
 

๕  ๓๐ วัน ในกรณีท่ีสืบพบทรัพยสินแลวใหประมาณ
ราคาทรัพยสินนั้นพรอมรวบรวมเอกสาร
ท้ังหมดรายงานการสืบสวนหาทรัพยสิน
ของผูคางภาษี ตามแบบ ภ.กทม. ๓ สง
กองรายได สํานักการคลัง 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวย
การยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสินผู
คางภาษีฯ 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บ
รายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมาย 
 
 

ภ.กทม.๓ 
 

-ระเบียบวาดวย
การยึด อายัด 
และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ 
 
 

 

 

สืบสวนหา

ทรัพยสิน 

รายงานการ

สืบสวนหา

ทรัพยสิน 

(ภ.กทม.๓) 



๘๒ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๖  ๒ เดือนนับแตวันท่ี
ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

กรณีท่ีสืบพบวาผูคางภาษีถูกฟอง
ลมละลายและถูกยึดทรัพยสินขาย
ทอดตลาดแลว ใหผูรับผิดชอบ
รวบรวมหลักฐานท้ังหมดสงกอง
รายไดเพ่ือดําเนินการขอเฉลี่ยหนี้ 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินผูคางภาษีฯ 
พ.ศ.2546 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บ
รายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมาย 

 -ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาดวยการยึด 
อายัด และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ 
 

7  30 วัน หรือ 1 ป
กอนอายุความ 10 
ป 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรณีสืบทรัพยแลวไมพบทรัพยสิน
ของผูคางภาษี ใหผูรับผิดชอบ
รวบรวมหลักฐานท้ังหมดสงกอง
รายไดเพ่ือดําเนินการฟองบังคับคดี 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินผูคางภาษีฯ 
พ.ศ.2546 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บ
รายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมาย 

 -ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาดวยการยึด 
อายัด และขาย
ทอดตลาด
ทรัพยสินของผู
คางภาษี พ.ศ.
๒๕๔๖ 
 

ออกหนังสือ

ขอเฉลี่ยหนี้ 
 

รวบรวมหลักฐานทัง้หมด

สงกองรายไดเพื่อ

ดําเนินการบังคับคด ี
 



๘๓ 

 

๓. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตามประเมินผลของกระบวนการจัดเก็บภาษีปาย 

๓.๑ กระบวนงานรับแบบและประเมินภาษีปาย  

 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  20 นาที ๑. ตรวจสอบความถูกตองในการกรอก
แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป.๑) 
ดังนี้ 
     ๑.๑. มีการลงลายมือชื่อของเจาของ
ปายในชองเจาของปายพรอมลงวัน เดือน 
ป  หรือกรณีนิติบุคคลใหผู มีอํานาจลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา 
     ๑.๒. แสดงรายการ ประเภท ขนาด 
เนื้อท่ี จํานวน ขอความหรือภาพหรือ
เครื่องหมายท่ีปรากฏในปายหรือรายการ
อ่ืน ๆ ไวชัดเจน  ครบถวน และแสดง
หลักฐานประกอบขอเท็จจริง ตามแบบ
แจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป.๑) 
 

-ตามพรบ.ภาษีปาย พ.ศ.
๒๕๑๐ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ มาตรา ๑๒ 
-คําสั่งกรุงเทพมหานคร 
ท่ี ๒๙๗/๒๕๓๙ 
-หลักฐานการยื่นแบบฯ 
ตามภาคผนวก (เอกสาร
หมาย ๑) 
 
 

รายงานการ
รับแบบ 
(รหัส 

REP_REV_
035) 

จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บ
รายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-ภ.ป.๑ 
-บัญชีรับ
แบบแจง
รายการเพ่ือ
เสียภาษีปาย  
(ภ.ป.๑) 
 

-พรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.๒๕๑๐ และ
แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๗/๒๕๓๙ 
 

รับแบบพิมพ 

ภ.ป.๑ 

 



๘๔ 

 

 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

        ๑.๓. กรณีรายใหม ใหเจาของปายรับรองวัน 
เดือน ป ท่ีติดตั้งปายไวในแบบ ภ.ป.๑ พรอม
เอกสารประกอบ เชน ใบอนุญาตติดตั้งปาย,
ใบเสร็จรับเงินจากรานทําปาย หรือหลักฐานอ่ืน
ใดอันแสดงวาเปนปายใหม 
๒. แบบแสดงรายการภาษีปาย(ภ.ป.๑) 
ตรวจสอบถูกตอง ใหดําเนินการดังนี้ 
     ๒.๑. ลงรับแบบในสมุดรับแบบ ภ.ป.๑ และ
ลงรับแบบในระบบ MIS๒ ทันที โดยระบุวัน 
เดือน ปท่ีรับ แลวใหลงเลขรับไวในแบบ ภ.ป.๑                            
พรอมลงลายมือชื่อเจาหนาท่ีผูรับแบบ 
     ๒.๒. ออกใบรับแบบ ภ.ป.๑ ใหแกผูมายื่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
-สมุดรับ
แบบ ภ.ป.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแบบพิมพ 

ภ.ป.๑ 

 



๘๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๔๕ วัน 
 

กรณีราย
ใหม 

(ตึกแถว
รานคา) 
ภายใน 
10 วัน 

๑. ตรวจสอบ 
     ๑.๑. ตรวจสอบความถูก
ตองของรายการในแบบ ภ.ป.๑ 
เปรียบเทียบกับเอกสาร
หลักฐานและขอเท็จจริง   
    ๑.๒. ตรวจสภาพปาย เชน 
ประเภท ขนาด ขอความหรือ
ภาพท่ีปรากฏในปาย 
๒. ประเมินภาษี     
     เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทํา
การประเมินภาษีพรอมบันทึก
รายการเพ่ือใหพนักงาน
เจาหนาท่ีใหความเห็นชอบ 

-ตรวจ ภ.ป.๑ เปรียบเทียบกับเอกสาร
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
-เปนไปตาม พรบ.ภาษีปาย พ.ศ. 
๒๕๑๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ และคําสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี 
๒๙๗/๒๕๓๙ 
 
 

-พจท.สุม
ตรวจสอบ

ปายในพ้ืนท่ี
อยางนอย
เดือนละ ๑ 

ครั้ง 
-รายงาน

ประเมินภาษี 
(รหัส 

REP_REV_
055) 

 

-จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายได
ท่ีไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-ภ.ป.๑ 
-เอกสาร
ประกอบ 

-พรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.๒๕๑๐ และ
แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๗/๒๕๓๙ 
 

ตรวจสอบ

และประเมิน 

 



๘๖ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ลําดับท่ี 
ผัง

กระบวนการ 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓  ๗ วัน 

ทําการ 

๑.ออกหนังสือแจงการประเมิน  

(ภ.ป.๓) ดวยระบบ MIS ๒  

 

 

๒.สงหนังสือแจงการประเมิน 

(ภ.ป.๓)  ใหกับเจาของปาย โดยตรง

หรือไปรษณียลงทะเบียน 

-ตรวจความถูกตองของ

หนังสือแจงการประเมิน

(ภ.ป.๓)เปรียบเทียบกับ

แบบ ภ.ป.๑ 

-ตาม พรบ.ภาษีปาย พ.ศ. 

๒๕๑๐ และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๓๔ และคําสั่ง

กรุงเทพมหานคร ท่ี 

๒๙๗/๒๕๓๙ 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บ

รายได หรือ

นักวิชาการ

จัดเก็บรายได

ท่ีไดรับ

มอบหมาย

ตามคําสั่ง 

กทม. ท่ี 

๒๗๕๕/

๒๕๔๓ 

-ภ.ป.๑ 

-ภ.ป.๓ 

 

 

-ใบรับ ภ.ป.๓ 

-ใบตอบรับ

ทางไปรษณีย 

-พรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.๒๕๑๐ และ
แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๗/๒๕๓๙ 
 

แจงการ

ประเมิน 

 



๘๗ 

 

๓.๒  กระบวนงานเรงรดัติดตามผูคางย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปาย   

ลําดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  ๑๒๐ วัน ๑.พิมพบัญชีรายชื่อผูคางยื่นแบบฯ ดวย
ระบบ MIS ๒  
๒.พิมพหนังสือเตือนคางยื่นแบบเสียภาษี
ปายดวยระบบ MIS ๒ ใหผูเสยีภาษีมายื่น
แบบภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือเตือน 
๓.สงหนังสือเตือน ไปยังภูมิลําเนาของ
เจาของปายดวยวิธีการสงโดยตรงหรือทาง
ไปรษณียลงทะเบียน  

-ตรวจสอบหนังสือ
เตือนเปรียบเทียบกับ
บัญชีรายชื่อผูคางยื่น
แบบ ภ.ป.๑ 
-ออกหนังสือเตือน
อยางนอย ๓ ครั้ง 

พจท.สุม
ตรวจจาก
บัญชีผูคาง
ยืนแบบฯ

เปนจํานวน
ไมนอยกวา 
รอยละ ๓๐ 

จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดท่ีไดรับ
มอบหมายตาม
คําสั่ง กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/๒๕๔๓ 

-หนังสือเตือน
ผูคางยื่นแบบ 
(ภ.ป.๓) 
-เอกสารการตอบ
รับ 
-บัญชีรายชื่อผู
คางยื่นแบบฯ 
(รหัส 
REP_REV_039) 

-พรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.๒๕๑๐ 
และแกไข
เพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม. ท่ี 
๒๙๗/๒๕๓๙ 

๒  ๓๐ วัน 
 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบออกหนังสือเตือน
ตามข้ันตอนแลว ผูมีหนาท่ีเสียภาษียัง
ไมไดยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในกําหนด ใหทํา
หนังสือสงฝายเทศกิจ เพ่ือดําเนินคดี 
 
 

-ตามพรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา 
๓๕ 
-ตามคําสั่งกทม.ท่ี  
๒๙๕๔/๒๕๔๓ 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดท่ีไดรับ
มอบหมายฯ 
-นิติกร 
-ผอ.เขต 

 - คําสั่งกทม.ท่ี  
๒๙๕๔/๒๕๔๓ 

ออกหนงัสือ

เตือน 

ส่งดาํเนินคดี 



๘๘ 

 

 ๓.๓. กระบวนงานอุทธรณภาษีปาย  
ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔  เจาของปายเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองก็มีสิทธิอุทธรณตอ

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยยื่นแบบอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป.๔) ตอพนักงานเจาหนาท่ี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินภาษี 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  
 

15 นาที ๑. ตรวจคํารองขอใหพิจารณาการ
ประเมินภาษีปาย (ภ.ป.๔) วามีการ
กรอกขอมูลชัดเจน ครบถวน  
๒. ลงเลขรับ และวัน เดือน ป ท่ี
รับคํารอง ภ.ป.๔ พรอมลงลายมือ
ชื่อผูรับคํารองในใบรับ ภ.ป.๔ สงคืน 
ใหผูยื่นเก็บไวเปนหลักฐาน สวน 
ภ.ป.๔ สงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตอไป 

-ตามพรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา 
๓๐ 
-ตามคําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๗/๒๕๓๙ 
 

เอกสาร -จนท.ธุรการ 
-จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย
ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-แบบ ภ.ป.๔ 
-ทะเบียน
หนังสือรับ 

-พรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.๒๕๑๐ และ
แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม. ท่ี 
๒๙๗/๒๕๓๙ 
 

๒  ๒๕ วัน ทําคําชี้แจงการประเมินโดยละเอียด
และรวบรวมเอกสารหลักฐานสงกอง
รายได สํานักการคลัง   
      

ชี้แจงเหตุผลการ
ประเมินตาม
ขอเท็จจริงประกอบ
หลักฐานการประเมิน 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย  

-คําชี้แจง
เหตุผลการ
ประเมินของ
พนักงาน
เจาหนาท่ี  

-พรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.๒๕๑๐ และ
แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
 

รับคํารอง

(ภ.ป.๔) 

 

ช้ีแจงเหตุผล

การประเมิน 



๘๙ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

      ตามคําสั่ง กทม. 
ท่ี ๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-คํารองขอใหพิจารณาการประเมิน
ภาษีปาย (ภ.ป.๔) 
-ใบรับใบแจงการประเมิน(ภ.ป.๓) 
-แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย 
(ภ.ป.๑) ของปายรายท่ีอุทธรณ  
-แผนผังสังเขปแสดงท่ีตั้งปาย 
-เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

-คําสั่งกทม. ท่ี ๒๙๗/
๒๕๓๙ 

๓  ๓๐ วัน กรณีใหคืนเงิน 
ใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการขอคืนเงิน
คาภาษีใหผูอุทธรณ 
 
 

ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
วาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน 
เก็บรักษาเงิน การ
นําสงเงิน และ
การตรวจเงินฯ  

เอกสาร -จนท.ธุรการ -ฎกีาเบิกจายเงิน -ระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวย 
รับเงิน การเบิกจายเงิน 
เก็บรักษาเงิน การนําสง
เงิน และการตรวจเงิน 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ ๔๑ วรรค๒ 

ดําเนินการ

ตามคําชี้ขาด 

 



๙๐ 

 

       ๓.๔. กระบวนงานเรงรัดตดิตามผูคางชําระภาษีปาย 

ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ เม่ือเจาของปายไดรับใบแจงการประเมิน (ภ.ป.๓) แลวตองชําระ
เงินภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีไดรับใบแจงการประเมิน(ภ.ป.๓) หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  ๑๒๐ วัน ๑.พิมพบัญชีคางชําระภาษีดวยระบบ 
MIS ๒ 
๒.พิมพหนังสือเตือนคางชําระดายระบบ 
MIS ๒  
๓.สงหนังสือเตือน ไปยังภูมิลําเนาหรือ
สถานประกอบการของผูรับประเมิน
โดยตรงหรือทางไปรษณียลงทะเบียน  
 

-ตามพรบ.ภาษีปาย พ.ศ.๒๕๑๐ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๔ 
-ตามคําสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี 
๓๖๔๘/๒๕๓๘ เรื่อง การเรงรัด
จัดเก็บภาษีคางชําระ 
-ตามคําสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี 
๒๙๗/๒๕๓๙ 
-ออกหนังสือเตือน อยางนอย ๓ 
ครั้ง 

พจท.สุม
ตรวจจาก

บัญชีลูกหนี้
คางชําระท่ี
จัดทําจาก

ระบบ MIS๒ 
เปนจํานวน
ไมนอยกวา
รอยละ ๓๐ 

จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บ
รายไดท่ี
ไดรับ
มอบหมาย
ตามคําสั่ง 
กทม. ท่ี 
๒๗๕๕/
๒๕๔๓ 

-หนังสือ
เตือนคาง
ชําระ 
-บัญชีผูคาง
ชําระภาษี 
(REP_REV_
036) 

 -พรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.๒๕๑๐ และ
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๔ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๓๖๔๘/๒๕๓๘ 
เรื่อง การเรงรัด
จัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 
-คําสั่งกทม.ท่ี 
๒๙๗/๒๕๓๙ 
 

 

 

 

ออกหนังสือ

เตือน 
 



๙๑ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๓๐ วัน ออกหนังสือเตือนตาม 
แบบ ๑ ใหผูคางภาษีนําเงินมาชําระ
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือ 
 
 

- ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 
 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดท่ีไดรับ
มอบหมายตาม 
คําสั่ง กทม. ท่ี 
2755/2543 
 

แบบ ๑ 
 
 
 
 
 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการยึด อายัด 
และขายทอดตลาด
ทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2555 
 

๓  15 วัน ออกหนังสือเตือนครั้งสุดทาย ตามแบบ 
แบบ ๒  ใหผูคางภาษีนําเงินมาชําระ
ภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันไดรบั
หนังสือ  

- ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 
 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดท่ีไดรับ
มอบหมายตาม 
คําสั่ง กทม. ท่ี 
2755/2543 
 

แบบ ๒ 
 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการยึด อายัด 
และขายทอดตลาด
ทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2555 
 

 

ออกหนังสือ

เตือน แบบ ๑ 

ออกหนังสือ

เตือน แบบ ๒ 



๙๒ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔  จนกวาจะ
พบหรือจน
ครบอายุ
ความ 

(๑๐ป) 

เม่ือครบกําหนดเวลา  ๑๕  วนั  ตาม
หนังสือเตือนครั้งสุดทาย (แบบ ๒) หาก
ผูคางภาษีไมนําเงินมาชําระตามกําหนด 
ใหผูอํานวยการกองรายไดกําหนด
ผูรับผิดชอบทําการสืบสวนหาทรัพยสิน
ของผูคางภาษี  

 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 
 

เอกสาร -ผูอํานวย 
การเขต 
-จพง.จัดเก็บ
รายไดหรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 

-แบบ 2 

-คําสั่ง
แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ 
 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาด 
ไทย วาดวยการ
ยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2555 
 

๕  ๓๐ วัน ในกรณีท่ีสืบพบทรัพยสินแลวใหประมาณ
ราคาทรัพยสินนั้นพรอมรวบรวมเอกสาร
ท้ังหมดรายงานการสืบสวนหาทรัพยสิน
ของผูคางภาษีตามแบบ 3 สงกองรายได 
สํานักการคลัง 
 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 
 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บ
รายไดหรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

แบบ ๓ 
 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาด 
ไทย วาดวยการ
ยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด
ทรัพยสินของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2555 
 

สืบสวนหา

ทรัพยสิน 

รายงานการ

สืบสวนหา

ทรัพยสิน 

(แบบ ๓) 



๙๓ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
แบบฟอร

ม 
เอกสารอางอิง 

๖  ๒ เดือนนับแต 
วันท่ีประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

-กรณีท่ีสืบพบวาผูคางภาษีถูก
ฟองลมละลายและถูกยึด
ทรัพยสินขายทอดตลาดแลว ให
ผูรับผิดชอบรวบรวมหลักฐาน
ท้ังหมดสงกองรายไดเพ่ือ
ดําเนินการขอเฉลี่ยหนี้ 
 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2555 
 

เอกสาร -จพง.จัดเก็บ
รายไดหรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

 - ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพยสิน 
- คําสั่ง กทม. ท่ี 
3648/2538 เรื่อง 
การเรงรัดจัดเก็บภาษี
คางชําระ 

7  30 วัน หรือ 1 ป
กอนอายุความ 10 
ป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีสืบทรัพยแลวไมพบทรัพยสิน
ของผูคางภาษี ใหผูรับผิดชอบ
รวบรวมหลักฐานท้ังหมดสงกอง
รายไดเพ่ือดําเนินการฟองบังคับ
คดี 

- คําสั่ง กทม. ท่ี 
3648/2538 เรื่อง 
การเรงรัดจัดเก็บภาษี
คางชําระ 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 - คําสั่ง กทม. ท่ี 
3648/2538 เรื่อง 
การเรงรัดจัดเก็บภาษี
คางชําระ 

รวบรวมหลักฐาน

ทั้งหมดสงกองรายได

เพื่อดําเนินการบังคับคด ี
 

ออกหนังสือ

ขอเฉลี่ยหนี้ 
 



๙๔ 

 

ภารกิจสนับสนุน: กระบวนการดานธุรการ 

กระบวนงานยอยท่ี ๑ : กระบวนงานจัดทํารายงานและสถิติการจัดเก็บภาษี 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑   ๗ วัน 
 

๑. พิมพรายงานผานระบบ MIS 2  ไดแก  
    -รายงานการรับแบบแจงรายการ
ประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(REP_REV_010) 
   -รายงานการรับแบบรายการประเมิน
ภาษีบํารุงทองท่ี (REP_REV_021) 
   -รายงานการรับแบบประจําวัน(ภาษี
ปาย) (REP_REV_055) 
   -รายงานผูคางชําระภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน (REP_REV_018) 
   -รายงานผูคางชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
(REP_REV_027) 
  -ทะเบียนลูกหนี้(สมุดคุมภ.ป. ๓) 
(REP_REV_036) 
๒. จัดทํารายงานและสถิติการจัดเก็บภาษี
(สนค.๐๑) 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของรายงานตาง ๆ ท่ีได
จากระบบ MIS 2 
เปรียบเทียบกับ สนค.๐1 
ของฝายการคลัง 

เอกสาร เจาพนักงาน
ธุรการ 

แบบ     
สนค.๐๑ 

 

 

รวบรวมขอมูล

และจัดทํารายงาน 



๙๕ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๒  ๓ วัน 
 

ตรวจสอบความถูกตองของรายงานและ
สถิติการจัดเก็บภาษี(สนค.๐๑) 
 
 

เปรียบเทียบรายงานจาก
ระบบMIS2 กับ รายงาน
และสถิติการจัดเก็บภาษี
(สนค.๐๑) 
 
 

เอกสาร จพง.จัดเก็บ
รายได หรือ
นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 

  

๓  ๓ วัน 
 

ตรวจสอบความถูกตองของรายงานและ
สถิติการจัดเก็บภาษี(สนค.๐๑) พรอม 
ลงนามเห็นชอบ 
 
 

เปรียบเทียบรายงานจาก
ระบบMIS2 กับ รายงาน
และสถิติการจัดเก็บภาษี
(สนค.๐๑) 
 
 

เอกสาร หัวหนาฝาย
รายได 
 

  

๔  ๓ วัน 
 

ตรวจสอบความถูกตองของรายงานและ
สถิติการจัดเก็บภาษี(สนค.๐๑) พรอม 
ลงนาม เพ่ือสงรายงานใหกองรายได
ตอไป 
 
 

เปรียบเทียบรายงานจาก
ระบบMIS2 กับ รายงาน
และสถิติการจัดเก็บภาษี
(สนค.๐๑) 
 

เอกสาร ผูอํานวยการ
เขต 
 

  

ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

พิจารณา

เห็นชอบ 

พิจารณา

ลงนาม 



๙๖ 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๒ : กระบวนงานรับหนังสือ 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑   ๑ วัน 
 

เม่ือรับหนังสือภายในหรือภายนอก
หนวยงาน ตองลงทะเบียนหนังสือรับใน
ระบบงาน 50 เขต (สารบรรณ) 

ความสมบูรณของหนังสือ 
เอกสารแนบครบถวน 

เอกสาร เจาพนักงาน
ธุรการ 

ทะเบียน
หนังสือรับ 

-ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ 
-ระเบียบสาร
บรรณ กทม. พ.ศ. 
๒๕๔๖ และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๒  ๑ วัน เสนอหนังสือใหหัวหนาฝาย พิจารณาสั่ง
การใหเจาหนาท่ีทราบหรือดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของภายในกําหนด 

บันทึกตามแบบฟอรม
ทะเบียนรับสงหนังสือให
ครบถวน 

 หัวหนาฝาย  

๓  ๑ วัน เวียนหนังสือใหเจาหนาท่ีทราบหรือ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของหรือ
ดําเนินการตามท่ีหัวหนาฝายสั่งการมาเปน
กรณีไป  

เจาหนาท่ีลงชื่อรับทราบ
หรือรับเรื่องในทะเบียน
หนังสือรับไวเปนหลักฐาน 

 เจาพนักงาน
ธุรการ 

 

๔  ๑ วัน จัดเก็บเอกสารเขาแฟมเปนหมวดหมูตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

จัดเก็บเอกสารเปน
หมวดหมู 

 เจาพนักงาน
ธุรการ 

 

ลงทะเบียน

หนังสือรับ 

เจาหนาท่ีเวียน

แจงผูเก่ียวของ 

จัดเก็บเอกสาร 

เสนอหนังสือ

เพ่ือหัวหนาสั่ง

 



๙๗ 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๓ : กระบวนงานสงหนังสือ 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑   ๑ วัน 
 

พิมพเอกสารหนังสือภายนอกหรือหนังสือภายใน
แลวแตกรณี  

-ความสมบูรณของ
หนังสือ เอกสารแนบ
ครบถวน 
-รูปแบบเอกสารเปนไป
ตามระเบียบงานสาร
บรรณ 

เอกสาร เจาพนักงาน
ธุรการ 

 -ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ 
-ระเบียบสาร
บรรณ กทม. 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๒  ๑ วัน เสนอหนังสือใหหัวหนาฝาย พิจารณาอนุมัติ
สําหรับหนังสือภายในหนวยงาน แตในกรณี
หนังสือท่ีตองสงภายนอกหนวยงานตองทําการ
เสนอผูชวยและผูอํานวยการเขตพิจารณาอนุมัติ
ตามข้ันตอน 

 -หัวหนาฝาย 
-ผูชวยผอ.เขต 
-ผอ.เขต 

 

๓  ๑ วัน ทําการออกเลขหนังสือภายในหรือภายนอก
หนวยงาน โดยตองลงทะเบียนหนังสือสงในระบบ 
งาน 50 เขต (สารบรรณ) 

เอกสาร เจาพนักงาน
ธุรการ 

ทะเบียน
หนังสือสง 

๔  ๑ วัน จัดสงเอกสารตัวจริงไปยังหนวยงานผูรับเรื่อง 
โดยใหมีลายชื่อผูรับเอกสารไวเปนหลักฐาน สวน
สําเนาเอกสารนั้นใหเก็บเขาแฟมตามประเภทให
เปนหมวดหมูตามระเบียบงานสารบรรณ 

จัดเก็บเอกสารเปน
หมวดหมู 

 เจาพนักงาน
ธุรการ 

 

 

สงและเก็บ

เอกสาร 

จัดทํา

เอกสาร 

พิจารณา

ลงนาม 

ลงทะเบียน

หนังสือสง 



๙๘ 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๔ : กระบวนงานการทําลายเอกสาร 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑  ๖๐ วัน 
 

๑.ตรวจคัดแยกเอกสารท่ีครบอายุเก็บรักษา
เอกสารท่ีเก็บไวไมเกิดประโยชน ดูจากบัญชีคุม
แฟมเอกสารและดูอายุการเก็บรักษา 
 

การเก็บรักษาหนังสือ
ไมนอยกวา ๑๐ ป เวน
แตหนังสือท่ีเปนเรื่อง
ธรรมดาสามัญเก็บไวไม
นอยกวา ๑ ป 

ตรวจสอบ
จากเอกสาร
ท่ีขอทําลาย 
และบัญชี
หนังสือขอ

ทําลาย 

เจาหนาท่ีฝาย
รายได 

ตามระเบียบ
งานสาร
บรรณ 

-ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ 
-ระเบียบสาร
บรรณ กทม. 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๒  ๑ วัน ๑.จัดทําบัญชีขอทําลาย 
๒.จัดทําบันทึกแนบบัญชีหนังสือขอทําลาย พรอม
แนบรางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลาย
เอกสารเสนอผูมีอํานาจพิจารณาลงนามคําสั่ง
แตงตั้ง 

เจาหนาท่ีฝาย
รายได 
 

ตามระเบียบ
งานสาร
บรรณ 

๓  ๕ วัน ๑.พิจารณาหนังสือท่ีขอทําลาย 
๒.กรณีมีความเห็นวาไมควรทําลายใหลง
ความเห็นวาจะขยายเวลาไวถึงเม่ือใด 
๓.กรณีมีความเห็นวาควรทําลายใหกรอก
เครื่องหมายกากบาทไวในชองพิจารณา 
๔.เสนอผลการพิจารณาอนุมัติตอผูมีอํานาจ
แตงตั้ง 

เจาหนาท่ีฝาย
รายได 

ตามระเบียบ
งานสาร
บรรณ 

 

 

คณะกรรมการ

พิจารณา 

ข้ันตอนการ

ทําลายเอกสาร 

การปฏิบัติ 



๙๙ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๔  ๓๐ วัน 
 

๑.สงบัญชีหนังสือขอทําลายใหสํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติกรมศิลปากรพิจารณายกเวนหนังสือ
ท่ีไดทําความตกลงกับกรมศิลปากรแลว 
๒.สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณาให
ทําลายไดแลวใหดําเนินการทําลายไดตาม
ระเบียบ 
๓.ควบคุมการทําลายโดยวิธีเผา หรือวิธีอ่ืนใด ท่ี
ไมใหหนังสืออานเปนเรื่องได 
๔.เม่ือทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกเสนอ
ผูอนุมัติทราบ 
๕.จัดเก็บเอกสารท้ังหมดไวเปนหลักฐาน 
 

การเก็บรักษาหนังสือ
ไมนอยกวา ๑๐ ป เวน
แตหนังสือท่ีเปนเรื่อง
ธรรมดาสามัญเก็บไวไม
นอยกวา ๑ ป 

ตรวจสอบ
บัญชีหนังสือ
ขอทําลาย 

เจาหนาท่ีฝาย
รายได 

บัญชีหนังสือ
ขอทําลาย 

-ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ 
-ระเบียบสาร
บรรณ กทม. 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 

 

  

 

รายงานและ

วิธีการทําลาย 

 



๑๐๐ 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๕ : กระบวนงานพัสดุ และการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน>กระบวนการยอยการจัดหาโดยวิธตีกลงราคา/สอบราคา 
ลําดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

1 
 
 
 
 

 3 วัน - กําหนดรายละเอียดวัสดุครุภัณฑนั้นมีหรือไมมี

มาตรฐาน และไมมีรายละเอียดเฉพาะให

อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา กําหนด

รายละเอียดสําหรับครุภัณฑ ตามบันทึกสัง่การ

ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 

3109/2548 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548 

 

 - ถูกตองครบถวนตามเวลาท่ี
กําหนดตามคําส่ัง
กรุงเทพมหานคร ท่ี 
3109/2548 และตาม
บัญชีราคามาตรฐาน ตาม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 
และแกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 
2) พ.ศ.2548 

- ตรวจสอบ
รายละเอียดให
เปนไปตามคําสั่ง
กรุงเทพมหานคร
ที่3109/2548 

- ราคาทองตลาด 
- บันทึกรายงาน

ตางๆ 

เจาหนาที่
พัสด ุ

- บันทึก
รายงาน 

- แบบฟอรม
ตามระบบ 
MIS 

- คําสั่ง
กรุงเทพมหานคร
ที่3108/2548 

- ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ 

- แนวทางปฏิบัติ
ตามระบบ MIS 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 วัน - ตรวจสอบการอนุมัติเงินประจํางวด กอน

ดําเนินการจัดซื้อ / จดัจาง 

- จัดทําบญัชีคุมในระบบ MIS 

- จัดทําทะเบียนคุมตามแบบฟอรมทะเบียนคุม

พัสด ุ

 - ถูกตองตามขอบัญญัติ 
เร่ือง วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.2529 

- ตรวจสอบจากใบ
ขอเบิกพัสดุกับ
บัญชีคุมในระบบ 
MIS และบัญชี
คุมแบบฟอรม 

เจาหนาที่
พัสด ุ

- บันทึก
รายงาน 

- แบบฟอรม
ตามระบบ 
MIS 

- คําส่ัง
กรุงเทพมหานครท่ี
3108/2548 

- ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การพัสดุ 

- แนวทางปฏิบัติตาม
ระบบ MIS 

 
 
 

กําหนดราย 

ละเอียด 

ตรวจสอบ

งบประมาณ

 



๑๐๑ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

3 
 
 
 
 

 1 วัน - ดําเนินการจัดซื้อ / จดัจาง ตามวิธีของ

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ  

วิธีตกลงราคา 

(วงเงินไมเกิน 100,000.- บาท) 

 - ถูกตองครบถวนตาม
เวลาที่กําหนดตาม
ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เร่ือง
การพัสดุ พ.ศ.2538 
และแกไขเพิ่มเติม (คร้ัง
ที่ 2) พ.ศ.2548 

 เจาหนาที่
พัสด ุ

  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 วัน - เจาหนาที่พสัดุจัดทาํรายงานขอความเห็นชอบ 

จัดซื้อ / จัดจาง ตอผูมีอํานาจจดัซื้อ / จัดจาง 

ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การ

พัสดุ พ.ศ.2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2548 ขอ 23 

- ติดตอบริษัทฯ หางฯ ที่มีจําหนายหรือผลิต

โดยตรงใหเสนอราคา และตอรองราคา 

- แจงขอกันเงินงบประมาณ 

 - ถูกตองครบถวนตาม
เวลาที่กําหนดตาม
ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เร่ือง
การพัสดุ พ.ศ.2538 
และแกไขเพิ่มเติม (คร้ัง
ที่ 2) พ.ศ.2548 

 - รวดเร็วโปรงใส ตรงตาม
เวลากําหนด 

 เจาหนาที่
พัสด ุ

  

5 
 
 
 
 

 1 วัน - วิธีสอบราคา (วงเงินเกิน 100,000.- บาท 

ไมเกิน 2,000,000.- บาท)           

      

ดําเนินการวิธี

ตกลงราคา 

ขอความ

เห็นชอบ 

ดําเนินการโดย

วิธีสอบราคา 



๑๐๒ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

6 
 
 
 
 

 2 วัน - เจาหนาที่พสัดุรายงานขอความเห็นชอบ 

จัดซื้อ / จัดจาง พรอมขอแตงตั้ง

คณะกรรมการ เปดซองสอบราคา และแบบ

รางประกาศสอบราคา, สญัญา, ใบเสนอราคา 

 - ถูกตองครบถวนตาม
เวลาที่กําหนดตาม
ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เร่ือง
การพัสดุ พ.ศ.2538 
และแกไขเพิ่มเติม (คร้ัง
ที่ 2) พ.ศ.2548 

- ตรวจสอบจาก
ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เรือง การพัสดุ 
พ.ศ.2538 และ 
แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 ขอ 23 
 

เจาหนาที่
พัสด ุ

- แบบฟอรม
ตามระบบ 
MIS 

- ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ 

- แนวทางปฏิบัติ
ตามระบบ MIS 

7 
 

 อยางนอย 

10 วัน 

- ประกาศสอบราคาโดยมีรายละเอียดตาม

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ  

พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2548 ขอ 36 

-  ปดประกาศสอบราคา ณ ที่ทาํการโดยเปดเผย   

และสงประกาศสอบราคาไปทีผู่ขายที่มีอาชีพ

โดยตรงใหมากราย โดยสงทางไปรษณีย

ลงทะเบียนกอนวันรับซองไมนอยกวา 10 วัน 

ตามขอ 37 (1) ตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ.2538 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

  - มีการปด
ประกาศ
ครบถวน 

   

ขอความ

เห็นชอบ 

ประกาศสอบ

ราคา 



๑๐๓ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

8 
 
 
 
 

 1 วัน - อนุมัติจัดซื้อ / จัดจาง พรอมแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

- ออกใบสั่งซื้อ / สั่งจาง กําหนดวนัสงมอบพสัดุ 

คาปรับ (ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร – 

ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การ

พัสดุ พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2548 ขอ 60 

ปดอากรแสตมป พนัละ 1 บาท 

 - ถูกตองครบถวนตาม
เวลาที่กําหนดตาม
ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เร่ือง
การพัสดุ พ.ศ.2538 
และแกไขเพิ่มเติม (คร้ัง
ที่ 2) พ.ศ.2548 

- ตรวจสอบจาก
ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เรือง การพัสดุ 
พ.ศ.2538 และ 
แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548  
 

เจาหนาที่
พัสด ุ

- บันทึก
รายงาน 

- แบบฟอรม
ตามระบบ 
MIS 

- คําสั่ง
กรุงเทพมหานคร 
ที่3109/2548 

- ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ 

- แนวทางปฏิบัติ
ตามระบบ MIS 

9  3 วัน - คณะกรรมการตรวจรับเมื่อตรวจรับพัสดุแลว 

รายงานผูมีอํานาจสั่งซื้อ สั่งจาง ทราบตาม

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ 

พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2548 ขอ 66 แลวแตกรณ ี

  - กรรมการตรวจ
รับ 

- ถูกตอง 

เจาหนาที่
พัสด ุ
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 2 วัน 

 

 

 

 

- รวบรวมเอกสารสงตรวจสอบความถูกตอง 

และอนุมัติเบิกจายเงนิในระบบ MIS 

      

 

อนุมัติจัดซื้อ 

/ จัดจาง 

ตรวจรับพัสด ุ

รวมรวมฏีกาสง

ตรวจสอบ วางฏีกา 

เบิกจายเงิน 



๑๐๔ 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๕ : กระบวนงานพัสดุ และการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน >กระบวนงานยอยการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑   ๑ วัน 
 

๑. ตรวจสอบวิธีการไดมาของทรัพยสิน 
๒. ลงรับในระบบ MIS 
 
 

การลงรับทรัพยสินใน
ระบบ MIS และแผน
การดถูกตองครบถวน 

ตรวจสอบ

จากทรัพยสิน

ท่ีไดมากับ

ทรัพยสินใน

ระบบ MIS 

และทรัพยสิน

ในแผนการด 

เจาหนาท่ีพัสดุ ตาม
แบบฟอรมท่ี
กทม.
กําหนด 

ระบบ MIS บันทึก
อนุมัติ 

๒  ๑ วัน 
 

นําเอกสารการไดมาพรอมเอกสารการรับ
ทรัพยสินในระบบ MIS มาใสขอมูลทรัพยสินลง
ในแผนการดแยกเปนปท่ีรับ,รายการ,ประเภท  
 

การลงรับทรัพยสินใน
ระบบ MIS และแผน
การดถูกตองครบถวน 

ตรวจสอบ

จากทรัพย 

สินท่ีไดมา

กับทรัพยสิน

ในระบบ 

MIS และ

ทรัพยสินใน

แผนการด 

เจาหนาท่ีพัสดุ ทะเบียน
ทรัพยสิน 

ระบบ MIS 

การรับทรัพยสิน 

การจัดทําทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 



๑๐๕ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๓   ๑๐ วัน 
 
 

ฝายคลังเสนอตั้งกรรมการรวมทุกฝาย 
 
 

การลงรับทรัพยสินใน
ระบบ MIS และแผน
การดถูกตองครบถวน 

ตรวจสอบ
จากทรัพยสิน
ท่ีไดมากับ

ทรัพยสินใน
ระบบ MIS 

และทรัพยสิน
ในแผนการด 

เจาหนาท่ีพัสดุ คําสั่งแตงตั้ง ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง พัสดุ 
-ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

๔  ๒๐ วัน 
 

1. นํารายงานท่ีคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง
มาตรวจสอบความถูกตองของการไดมา และ
คาเสื่อมราคา ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 
2. ยืนยันยอดรวมกับเจาหนาท่ีบัญชีและ
รายงานผลตอผูแตงตั้ง 
 

บันทึกคาเสื่อมราคาและ
จัดทํารายงานถูกตอง 

ตรวจสอบกับ

ระบบ MIS 

และแผน

การด 

เจาหนาท่ีพัสดุ ตามแบบ    
ท่ีกทม.
กําหนด 

ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง พัสดุ 
-ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

๕  
 

๑ วัน จัดทําเอกสารแยกเปน ๒ ชุด สงกอทะเบียน
ทรัพยสิน ตั้งแตไดมาจนถึงปจจุบัน ๑ ชุด สง 
สตง. เฉพาะทรัพยสินท่ีไดมาในปปจจุบัน ๑ 
ชุด 
 
 
 

จัดทํารายงานทรัพยสิน
ประจําปสงหนวยงานท่ี
เก่ียวของภายในกําหนด 

ตรวจสอบกับ
ระบบ MIS 
และแผน

การด 

เจาหนาท่ีพัสดุ ตามแบบ    
ท่ีกทม.
กําหนด 

ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง พัสดุ 
-ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 

การตรวจสอบทรัพยสิน

ประจําป 

การจัดทํารายงาน

ทรัพยสินประจําป 

การจสงรายงาน

ทรัพยสินประจําป 



๑๐๖ 

 

ลําดับ
ท่ี 

ผัง
กระบวนการ 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๖  
 

๑ วัน ๑. รายงานทรัพยสินตอปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและตี
ราคาข้ันต่ําทรัพยสินชํารุด 
 
 

จัดทํารายงานทรัพยสิน
ประจําปสงหนวยงานท่ี
เก่ียวของภายในกําหนด 

ตรวจสอบกับ
ระบบ MIS 
และแผน

การด 

เจาหนาท่ีพัสดุ ตามแบบ    
ท่ีกทม.
กําหนด 

ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง พัสดุ 
-ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
 
 

 

 

 

 

การจสงรายงาน

ทรัพยสินประจําป 

สิ้นสุด 



๑๐๗ 

 

กระบวนงานยอยท่ี ๖ : กระบวนงานควบคุมการเบิกจายนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบ

ติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม เอกสารอางอิง 

๑   ๑ วัน 
 

เม่ือพนักงานขับรถยนตแจงความประสงคการ
เบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตอเจาพนักงานธุรการ ให 
จัดทําใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงผานระบบ MIS๒
(เบิกจายเชื้อเพลิง) 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของใบเบิกน้ํามัน
เชื้อเพลิง  

เอกสาร เจาพนักงาน
ธุรการ 

ใบเบิกน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

-ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ 
-ระเบียบสาร
บรรณ กทม. 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

๒  ๑ วัน นําใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีพิมพออกจากระบบ 
MIS๒ (เบิกจายเชื้อเพลิง) ตามข้ันตอนท่ี ๑ นั้น 
เสนอใหหัวหนาฝาย พิจารณาอนุมัติ  

เปรียบเทียบอัตราการ
เบิกน้ํามันเชื้อเพลิงวา
เพียงพอกับความ
ตองการเบิกหรือไมหรือ
เกินโควตาท่ีกทม.
กําหนดหรือไม 

 หัวหนาฝาย 
 
 

 

๓  ๑ วัน ๑.สงเอกสารตัวจริงของใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงท่ี
ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาฝายใหพนักงานขับ
รถยนต นําไปเติมในสถานีบริการน้ํามันท่ี
กรุงเทพมหานครกําหนด 
๒. นําสําเนาเอกสารของใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง
เก็บรวบรวมเขาแฟม จนถึงสิ้นเดือน ใหนํา
สําเนาเอกสารดังกลาวมารวบรวมและจัดทํา
รายงานการเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงใหฝายคลัง
รับทราบ ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนถัดไป 

ตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสาร 

เอกสาร เจาพนักงาน
ธุรการ 

รายงานการ
เบิกน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

จัดทํารายงานการ

เบิกน้ํามันเชื้อเพลิง 

จัดทําใบเบิก

น้ํามันเชื้อเพลิง 

พิจารณา

อนุมัติ 
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