
 
 
 

 
คู่มือการปฏบิัติงาน 

 
ด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ 

อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 



 

ค าน า 
 
  ด้วยเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินการจัดเก็บ
รายได้ในส่วนที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  ซึ่งประกอบด้วย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่างๆ   ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องอาศัยการจัดท าแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  โดยให้ครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  เพ่ือให้
การจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และที่ส าคัญ
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องต่างๆ  เป็นต้น  

  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
บึงเจริญ   เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย ทันตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง  เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์    จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2565  ขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พร้อมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง 

เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย ์
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และหนังสือที่      
มท 0808.3/ว 4522  ลงวันที่ 11  สิงหาคม  2558   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการจัดเก็บ
รายไดใ้ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  พร้อมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบ เป็นขั้นตอน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ   และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   มีนโยบายในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยค านึงถึงสภาวะด้าน
สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษี  โดยมิให้เกิดผลกระทบใน
การช าระภาษีของประชาชนในเขตพ้ืนรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเป็นไป
ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการต่าง ๆ  เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์    จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณไปพัฒนาต าบลบึงเจริญ  ได้
มากขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้เพ่ิมข้ึน   
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีให้กับเทศบาลต าบลบึงเจริญ  
อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เป้าหมาย 
 3.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4 จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3.2 ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บรายได้และพึงพอใจในการให้บริการช าระภาษีมากยิ่งข้ึน 
 3.3 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกราย 

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 

  -ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีจากงบประมาณ 2564 
                    -ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าค าสั่ง จัดท าประกาศ และออกหนังสือแจ้ง
เวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้มายื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด   
 
 



 

 
4.2 ขั้นด าเนินการ 

-จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
-แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

  -จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ 
  -จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
  -ออกพ้ืนที่ส ารวจภาษี 
  -ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่   และรับช าระภาษีทีเ่ทศบาลต าบลบึงเจริญ   
                       อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.3 ขั้นหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

-ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจ าปีงบประมาณ   
 พ.ศ.  2565 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตั้งแตเ่ดือน ตุลาคม  2564 –  กันยายน 2565 

6. ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 

 ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   

7. งบประมาณ 

 ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์สามารถจัดเก็บได้
ครบถ้วน  

 8.2 ท าให้เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้เพ่ิมขึ้น  สามารถน าไปจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาต าบลบึงเจริญให้เจริญยิ่งขึ้น 

 8.3 ท าให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการช าระภาษมีากยิ่งขึ้น 

 8.4 ท าให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จากภาษีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 8.5 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกราย 
 
 
 
 



 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
แยกปฏิบัติตามห้วงระยะเวลา 
กันยายน   -  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2564 
ตุลาคม   -  ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนและการเสียภาษี 
    -  ส ารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
    -  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    -  แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจ 
    -  ประกาศส ารวจรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง 
    -  จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พฤศจิกายน - ธันวาคม  -  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 

-  แจ้งประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 
    -  ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและคัดค้านเพ่ือแก้ไข 
ธันวาคม -  โหลดข้อมูลจากกรมธนารักษ์ท่ีจัดส่งให้ อปท.รอบใหม่ ตามหนังสือสั่งการด่วน     

   ที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กย 63    
มกราคม-กุมภาพันธ์  -  จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
    -  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
    -  แจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
มีนาคม-เมษายน  -  รับช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พฤษภาคม - กันยายน  -  รับช าระภาษี  

- รับช าระภาษีก่อนออกหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ 10% และเงินเพ่ิม    
    ร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

- รับช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ   
    20% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

- รับช าระภาษีเลยระยะภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิด  
    ค่าปรับ  40% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

  พฤษภาคม   -  ประกาศก าหนดให้ช าระภาษี ให้มีการส่งจดหมายติดตามทวงถามการช าระภาษี 
  พฤษภาคม- มิถุนายน  -  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด 
    -  ออกตรวจสอบข้อมูล/ออกพบผู้ช าระภาษี 

  -  ออกหนังสือแจ้งเตือน ด าเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดบัญชีทรัพย์สิน   
   ตาม มาตรา 62 เมื่อพ้น 90 วันนับแต่ผู้รับการแจ้งประเมินได้รับเอกสารการ  
   แจ้งเตือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  มิถุนายน    -  รายงานผู้ค้างช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ส านักงานที่ดินทราบ 
  (ก่อน)มกราคม 2565  -  รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปัญหาในการจัดเก็บให้แก่คณะกรรมการประจ า  

    จังหวัด ตามาตรา 24  
 



 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 

 -  ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนและการเสียภาษี     กันยายน 
 -  ส ารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ      ตุลาคม 
 -  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 -  แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจ 
 -  ประกาศส ารวจรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง 
 -  จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 -  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)    พฤศจิกายน - ธันวาคม 

   -  แจ้งประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 
 -  ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและคัดค้านเพ่ือแก้ไข 
 -  โหลดข้อมูลจากกรมธนารักษ์ที่จัดส่งให้ อปท.รอบใหม่ ตามหนังสือสั่งการด่วน     ธันวาคม 

       ที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กย 63    
 -  จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565   มกราคม-กุมภาพันธ์ 
 -  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
 -  แจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
 -  รับช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   มีนาคม-เมษายน 
 -  รับช าระภาษี ค่าปรับ เงินเพ่ิมเกินเวลาที่ก าหนด    พฤษภาคม-กันยายน 

   กรณีปกติ 
       - รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา)  มีนาคม - เมษายน 
   กรณีพิเศษ 

(1) ช าระเกินเวลาที่ก าหนด 
- รับช าระภาษีก่อนออกหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ 10% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือน
นับเป็น 1 เดือน 
- รับช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ 20% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน
เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

- รับช าระภาษีเลยระยะภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ  40% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1  
  ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
 

       (2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
            1.รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่    มกราคม- มีนาคม 
            2.ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่    มกราคม-มิถุนายน 
            3.ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ    มกราคม-กรกฎาคม 
            4.รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม-กันยายน 
            5.ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 
 
 
  
 



 

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 
    1.ไม่มาติดต่อช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในก าหนดเวลา 

-  ส ารวจบัญชีผู้ค้างช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด 

 -  ออกตรวจสอบข้อมูล/ออกพบผู้ช าระภาษี 
-  ออกหนังสือแจ้งเตือน ด าเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม มาตรา 62 เมื่อพ้น 90 วัน 
   นับแต่ผู้รับการแจ้งประเมินได้รับเอกสารการ แจ้งเตือนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
แยกปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1.ส ารวจเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
2.ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
3.ออกหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขั้นต้น 
5.รับช าระค่าภาษี/ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
6.ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษี 

ผู้อ านวยการกองคลัง           
          1.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ด.ส.3 และเอกสารประกอบ 
          2.แจ้งผลการประเมิน ภ.ด.ส.6,7 หรือ 8 ถ้ามี  
          3.รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ด.ส.9 , 10   

4.ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
5.แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
6.ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
          1.ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
          2.ประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
          3.ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน 
          4.ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
          5.ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
          6.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
คณะผู้บริหารอบต. 
          1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
          2. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง  และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
          3. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มาช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภายในก าหนด 
          4. มีค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
นิติกร 
          1.แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินคดีต่อผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
          2.ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ 
 

 



 

สาระส าคัญและค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
 
 “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย (แม่น้ าและทะเลไม่
ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ 
(๑) ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่าได้ ท า

ประโยชน์ 
(๒) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคล เช่น นส.๓, นส.๓ ก และ นส.๓ ข สปก. ๔, ก.ส.น., ส.ค.๑, นค.๑, นค.๓,ส.ท.ก.๑ ก, ส.ท.ก.๒ ก, นส.
๒ (ใบจอง) และท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือท าประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น 
 

“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือ
ใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้อง
ชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว หรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือ
ที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 

นิยามค าว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของค าว่า 
“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังนั้น

การพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใดกรณีสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ถือ เป็นสิ่งปลูกสร้างตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี ้  

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี  
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8 ดังนี้ 

1. ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือ  ในกิจการ
สาธารณะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

2. ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการองค์การสหประชาชาติ 
3. ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ 
4. ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
5. ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดท่ีใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ 
6. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
7. ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศก าหนด 
8. ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
9. ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
10. ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
11. ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
12. ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 



 

 ฐานภาษี  
มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างเป็นไปตามราคา

ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 

ผู้มีหน้าทีต่้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
1.บุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
2. ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
3. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน ได้แก่ 

(1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
(2) ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
     ว่าด้วยสาบสูญ 
(3) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์คนไร้ 
    ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือ มอบ   
   อ านาจเป็นหลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
(5) ผู้ช าระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 
(6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคน 
    รวมกัน 

การช าระภาษี  
ผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ด.ส.6,7)  ให้ช าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัด

จากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน  โดยสามารถช าระภาษีได้ ณ ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาล
ต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   หรือช าระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่
ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการช าระผ่านทางธนาคารก็ได้ 

 
การขอผ่อนช าระภาษี  

ผู้มีสิทธิขอผ่อนช าระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพ่ิมมีเงื่อนไข  ดังนี้  
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะขอผ่อนช าระค่าภาษีได้  โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนช าระนั้น  จะต้องมี

จ านวนเงินค่าภาษีตั้งแต ่เก้าพันบาทขึ้นไป  
2. ได้ยื่นแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนเมษายนของปีนั้น  
3. ได้แจ้งความจ านงขอผ่อนช าระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วัน

ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  
เงินค่าปรับและเงินเพิ่มกรณีช าระล่าช้า 

เงินค่าภาษปีรับและเงินเพ่ิมกรณีช าระค่าภาษีล่าช้ากว่าก าหนดตามอัตราต่อไปนี้  
1.  กรณีช าระเกินก าหนดแต่ก่อนจดหมายแจ้งเตือนออก คิดเงินค่าปรับร้อยละ 10% และคิดเงิน

เพ่ิมร้อยละ 1% ต่อเดือน เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
2. กรณีได้รับหนังสือแจ้งให้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้งเตือน คิดค่าปรับ 20%  

และเงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
3. กรณีได้รับหนังสือแจ้งให้ช าระช าระภาษีแต่ล่วงเลยระยะภายในเวลาที่ก าหนดตามหนังสือแจ้ง 

เตือน คิดค่าปรับ  40% และเงินเพ่ิมร้อยละ 1   ต่อเดือนเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 
 



 

การอุทธรณ์ภาษี  

เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
เห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม่ถูกต้อง  ก็มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินใหม่ โดยกรอกในแบบพิมพ์ (ภ.ด.ส.9,10)  และยื่นแบบดังกล่าว  ณ ฝ่ายงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว ผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และไม่มีสิทธิน า
คดีสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่ 
พิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งค าชี้ขาดไปยังผู้ยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  หากผู้รับประเมินยังไม่เห็นด้วยหรือไม่
พอใจในค าชี้ขาดดังกล่าว ย่อมมีสิทธิน าคดีสู่ศาลเพ่ือแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง และขอให้ศาลเพิก
ถอนการประเมินนั้นเสีย  แต่ต้องท าภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด  การอุทธรณ์ไม่ถือ
เป็นการทุเลาการบังคับภาษี และระยะเวลาในการช าระภาษียังคงอยู่ 30  วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน  ถ้าเกิน
ก าหนดต้องคิดเงินเพ่ิม  ซึ่งผู้รับประเมินต้องช าระภาษีก่อนฟ้องทุกกรณี  กรณีรัฐวิสาหกิจไม่พอใจค าชี้ขาดเนื่องจาก
จ านวนเงินสูงเกินสมควรให้รัฐวิสาหกิจน าเรื่องเสนอ ครม. มติ ครม.ถือเป็นที่สุด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ภาพประกอบการก าหนดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางในการให้บริการรับยื่นแบบและรับช าระภาษีและรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

1. ส านักงานเทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     เลขที่ 106 หมู่ที่ 9  ต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  31180 
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แผนการจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  2565 
เทศบาลต าบลบึงเจริญ  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

วัน เดือน ปี  วิธีการด าเนินการ  เป้าหมาย 
กันยายน 2564    
ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 
 
 
ธันวาคม 2564 
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
มีนาคม-เมษายน 2565 
 
พฤษภาคม – กันยายน 2565 
พฤษภาคม- มิถุนายน 2565 
มิถุนายน 2565 
 
(ก่อน)มกราคม 2565 

-  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี จากปีงบประมาณ 2564 
-  ประชาสัมพันธ์เรื่องขั้นตอนและการเสียภาษี 
-  ส ารวจและเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
-  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจ 
-  ประกาศส ารวจรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  จัดท ารายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 

  -  แจ้งประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) รายบุคคล 
  -  ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและคัดค้านเพ่ือแก้ไข 

-  โหลดข้อมูลจากกรมธนารักษ์รอบใหม่ ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/2675 ลว 3 กย 63  
-  จัดท าบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
-  ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
-  แจ้งผลการประเมินภาษีเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2565 
-  รับช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-  รับช าระภาษี  

  - รับช าระภาษีและเริ่มเก็บเงินค่าปรับและเงินเพ่ิมกรณีช าระล่าช้า 
  -  ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด 
  -  ออกหนังสือแจ้งเตือน ด าเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดบัญชีทรัพย์สิน ตาม มาตรา 62  
  -  รายงานผู้ค้างช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้ส านักงานที่ดินทราบ 
  -  รายงานผลการจัดเก็บภาษีรวมถึงปัญหาในการจัดเก็บให้แก่คณะกรรมการประจ า จังหวัด ตามาตรา 24  

รายได้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 4 
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