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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 10 มาตรา 28 วรรคสาม มาตรา 33
มาตรา 34 มาตรา 44 วรรคสอง มาตรา 51 วรรคหนึ่ง มาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 73
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่าในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างใดตามมาตรา 10 ให้สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ตามรายการที่กาหนด ดังนี้
(1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
(ก) การโอนที่ดิน ประกอบด้วย
๑) รูปแปลงที่ดินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดิน
๒) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าสารวจ และเลขที่ดิน
๓) ที่ตั้งที่ดิน ประกอบด้วย ระวาง ตาบล อาเภอ จังหวัด และมาตราส่วนในระวาง
๔) เนื้อที่ (ไร่/งาน/ตารางวา)
๕) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
๖) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง แล้วแต่กรณี
๗) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
(ข) การโอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
๑) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าสารวจ และเลขที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่
๒) ที่ตั้งที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ประกอบด้วย ระวาง ตาบล อาเภอ และจังหวัด
๓) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
๔) ชื่อของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
๕) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แล้วแต่กรณี
๖) ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
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(ค) การโอนห้องชุด ประกอบด้วย
1) ชื่ออาคารชุด เลขทะเบียนอาคารชุด และที่ตั้งอาคารชุด ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน
เลขที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
2) เลขที่ของห้องชุด ชั้นที่ และชื่ออาคารหรือเลขที่อาคาร
3) เนื้อที่ห้องชุด
4) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์
5) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ แล้วแต่กรณี
6) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
(2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า
(ก) ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่าตามข้อ (1)
(ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
1) ชื่อของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
2) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
3) ที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า
1) วันทาสัญญาเช่า และระยะเวลาการทาสัญญาเช่า
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเช่ า เช่ น เพื่ อ เกษตรกรรม อยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ
ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจาตัวพนักงานสารวจตามมาตรา 28 วรรคสาม
โดยกาหนดอายุการใช้งานบัตรประจาตัวพนักงานสารวจ ดังนี้
(1) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร
(2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม (1) ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินกาหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ
กาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด
อันมีผลทาให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่
ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา 33 เฉพาะกรณี ดังนี้
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(1) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นการใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรื อทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
(3) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ
(4) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย
เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากผู้เสียภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
และมีคาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป
ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศกาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ของผู้ เ สี ย ภาษี แ ต่ ล ะรายตามบั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
แจ้งผลการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา 34 ทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทาเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการรับส่ง
ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพและอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้ โดยจัดทา
เป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา 44 วรรคสอง
ข้อ ๗ การชาระภาษีผ่านธนาคาร หมายความว่า การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ า ง
ผ่านธนาคารที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่าระบบ e-LAAS และให้หมายความรวมถึง
ระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
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การชาระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบฐานข้ อ มู ล ผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
บนระบบ e-LAAS กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ให้เพิ่มฐานข้อมูลผู้เสียภาษีบนระบบ e-LAAS
(๒) ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ
สาหรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติสาหรับโอนเงินจากบัญชี
เงิน ฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรหัสสาหรับการใช้บริการชาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร
(๓) การช าระภาษี ผ่ านธนาคารให้องค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นนารหัส Company Code
สาหรับการใช้บริการชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากาหนดข้อมูลการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านธนาคาร เพื่อสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับชาระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS และพิมพ์
แบบทดสอบรหั ส บาร์โ ค้ด เพื่ อ น าไปทดสอบที่ ธนาคาร เมื่ อ ผ่ า นการทดสอบ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับชาระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS
(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินผ่านธนาคารจากระบบ e-LAAS
(๕) ให้ผู้เสียภาษีนาเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร
จากระบบ e-LAAS ไปชาระภาษีที่ธ นาคาร เพื่อนาเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที
(๖) ให้ ธ นาคารส่ ง ข้ อ มู ล การรั บ ช าระภาษี ผ่ า นธนาคารให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ผ่านระบบ e-LAAS ทุกสิ้นวัน เพื่อให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น
(๗) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รับ เงิน จากระบบ e-LAAS เพื่ อ ส่ ง ให้ กับ
ผู้เสียภาษี พร้อมจัดทาใบนาส่งเงิน และใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงินเพื่อบันทึกบัญชีบนระบบ e-LAAS
ข้อ ๘ การชาระภาษีโดยวิธีการอื่น หมายความว่า การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านนิติบุคคลที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคล
บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า ระบบ e-LAAS และให้
หมายความรวมถึงระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
การชาระภาษีโดยวิธีการอื่นให้นาวิธีการชาระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ ๗ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อ ๙ แบบบัตรประจาตัวพนักงานสารวจตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 33 แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา 44
วรรคสอง แบบคาร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา 54 วรรคสอง แบบคาร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แบบบัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
--------------------ด้านหน้า

รูปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซม.
5.4 ซ.ม.

......................
ลายมือชื่อ

เลขประจําตัวประชาชน
.....................................................
ชื่อ ....................................................................
ตําแหน่ง............................................................
สังกัด ...............................................................
พนักงานสํารวจตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
....................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง ....................................................
ผู้ออกบัตร

8.4 ซ.ม.
ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ออกบัตร

ด้านหลัง
บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
.

5.4 ซ.ม.

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จังหวัด......................................
เลขที่ ............../................
วันออกบัตร ........../........../..........
บัตรหมดอายุ........../........../..........

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
8.4 ซ.ม.

.

ภ.ด.ส. 5
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้าง
เขียนที่...................................................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............
ถนน..................................................ตําบล......................................................อําเภอ...........................................
จังหวัด.......................................................ขอยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท
๑. ที่ดิน จํานวน.................แปลง ดังนี้
๑.๑ แปลงที่......ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ตําบล......................
อําเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
เนื้อที่ดิน.........ไร่.........งาน..........ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทําประโยชน์...............................................................
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์...............................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ....
ฯลฯ
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน.................หลัง ดังนี้
๒.๑ หลังที่........ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ตําบล.........................
อําเภอ...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม. เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ทําประโยชน์........................................................
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน............................ พ.ศ. ....
ฯลฯ
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน.................ห้อง
ดังนี้
๓.๑ ชื่ออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่.....................
ตั้งอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ.............................................ขนาดพื้นที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดนี้ใช้ทําประโยชน์..............................................................บัดนี้ อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว
ใช้ทําประโยชน์.....................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ............
ฯลฯ
(ลงชื่อ).............................................ผู้แจ้ง
(.............................................)
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
(...........................................)
ตําแหน่ง..............................................

ภ.ด.ส. 6
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
ประจําปีภาษี พ.ศ. ....
ที่............................/............................

สํานักงาน/ที่ทําการ...............................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….

เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน ................................................................................
ตามที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย
๑. ที่ดิน จํานวน .........แปลง
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน..............หลัง
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน........ห้อง/หลัง
พนั ก งานประเมิ น ได้ ทํ า การประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแล้ ว เป็ น จํ า นวนเงิ น
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
ฉะนั้ น ขอให้ ท่ า นนํ า เงิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไปชํ า ระ ณ สํ า นั ก งาน/ที่ ทํ า การ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ.............................................................................
ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
อนึ่ ง หากท่ านได้ รับ แจ้ งการประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลูก สร้างแล้ ว เห็ น ว่าการประเมิ น
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญ ญั ติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(............................................)
ตําแหน่ง..............................................
พนักงานประเมิน

ภ.ด.ส. ๗
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ชื่ อเจ้าของที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ ครอบครองที่ดิน...............................................................................................................................................................................
คํ านวณราคาประเมินทุ นทรั พย์ ของที่ ดิน
คํ านวณราคาประเมินทุ นทรั พย์ ของสิ่ งปลู กสร้ าง
รวมราคา หั กมูลค่ า คงเหลือ
ค่ าเสื่อม
ราคา
รวมราคา
ราคาประเมิน ประเมินของ ฐานภาษี ราคาประเมิ น อั ตรา
ลั กษณะ จํ านวนเนื้อที่ ดิน
ขนาดพื้นที่
ราคาประเมิน ราคาประเมิน
ประเภท
อายุ คิ ดเป็น สิ่ งปลู กสร้ าง ที่ ดินและ
ที่ ได้ รับ ทุ นทรัพย์ ภาษี
ประเมิน ประเมิน
ประเภทของ
คํ านวณเป็ น
ที่
การทํ า
สิ่ งปลู กสร้ าง
ต่ อ ตร.ว. ของที่ ดิน ที่
ที่ ดิน/เลขที่
ต่ อ ตร.ม. สิ่ งปลู กสร้ าง โรงเรือน ค่ าเสื่อม
สิ่ งปลู กสร้ าง
หลั งหั ก สิ่ งปลู กสร้ าง ยกเว้น ที่ ต้องชํา ระ (ร้ อยละ)
ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว. ตร.ว.
(ตร.ม.)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ปี) (บาท) ค่ าเสื่ อม (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ ได้ทําประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์ หลายประเภท

จํ านวน
ภาษี ที่ต้อง
ชําระ
(บาท)

ภ.ด.ส.๘
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุ ด/ห้องชุ ด
ชื่ อเจ้าของอาคารชุ ด/ห้องชุ ด..............................................................................................................

ที่

ชื่ออาคารชุด
/ห้ องชุด

เลขทะเบี ยน
อาคารชุด

ที่ ตั้งอาคารชุด/
ลั กษณะ
ขนาดพื้นที่ รวม
เลขที่ ห้ องชุด
ห้ องชุด
การทํ าประโยชน์
(ตร.ม.)

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อื่นๆ
๓. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ ได้ทําประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ

ราคาประเมิน
ต่ อ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร หั กมูลค่ าฐานภาษี
ที่ ได้ รับการยกเว้น
ชุด/ห้ องชุด
(บาท)
(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิ น
ทุนทรัพย์
ที่ต้ องชํา ระภาษี
(บาท)

อั ตราภาษี
(ร้ อยละ)

จํ านวนภาษี
ที่ ต้องชําระ
(บาท)

ภ.ด.ส. ๙
คําร้องขอรับเงินภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้างคืน
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
เรียน..........................................................
ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.........................................................
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......................................
ได้ ชํ า ระเงิ น ค่ า ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจํ า ปี พ.ศ. .............. จํ า นวน.......................บาท
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่............................................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว)
เนื่องจาก

มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จํานวน........................บาท
ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย
โดยได้ยื่นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการชําระเงิน
๒. หนังสือมอบอํานาจกรณียื่นคําร้องแทน
๓. บัตรประจําตัวประชาชน
๔. อื่น ๆ .................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.............................................................)
วันที่........................................................

..............................................................................................................................................................................
ได้รับคําร้องฉบับนี้
แต่วันที่...............................................................
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(.............................................................)
หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภ.ด.ส. ๑๐
คําร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
เรื่อง ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน .............................................................................
ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี
พ.ศ. .... ตามหนั งสื อ แจ้ งการประเมิ น เลขที่ ....../...........ลงวัน ที่ .......... เดือ น............................. พ.ศ. .....
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่....... เดือน...................................... พ.ศ. .... นั้น
ข้าพเจ้า.........................................................................ขอยื่นคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เนื่องจาก............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน...............ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.......................................................)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้รับคําร้องฉบับนี้ตั้งแต่วันที่......... เดือน............................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ภ.ด.ส. 11
-ตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มที่................
เลขที่................
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
ได้รับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................
อํ า เภอ/เขต...............................จั ง หวั ด ............................................... ตามหนั ง สื อ แจ้ ง การประเมิ น
เลขที่............/.................ลงวันที่........... เดือน..................... พ.ศ. .... ประจําปีภาษี พ.ศ. ....
ที่

รายการ

๑
๒
๓

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เบี้ยปรับ ร้อยละ…..
เงินเพิ่มกรณีชําระเกินกําหนดเวลา..........เดือน

จํานวนเงิน
บาท
สตางค์

หมายเหตุ

ตัวอักษร (.......................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(...................................................)

ลงชื่อ......................................พนักงานเก็บภาษี
(........................................)

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินไี้ ม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
(มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

