
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  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  ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน  
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  ตามรายการที่ก าหนด  ดังนี้ 

(1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง   
 (ก) การโอนที่ดิน  ประกอบด้วย   
  ๑) รูปแปลงที่ดินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดิน 
  ๒) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขที่ดิน   
  ๓) ที่ตั้งที่ดิน  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  และมาตราส่วนในระวาง 
  ๔) เนื้อที่  (ไร่/งาน/ตารางวา) 
  ๕) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
  ๖) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง  แล้วแต่กรณี 
  ๗) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
 (ข) การโอนสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย 
  ๑) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ 
  ๒) ที่ตั้งที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด   
  ๓) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง   
  ๔) ชื่อของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
  ๕) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แล้วแต่กรณี   
  ๖) ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



 (ค) การโอนห้องชุด  ประกอบด้วย 
  1) ชื่ออาคารชุด  เลขทะเบียนอาคารชุด  และที่ตั้งอาคารชุด  ประกอบด้วย  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด   
  2) เลขที่ของห้องชุด  ชั้นที่  และชื่ออาคารหรือเลขที่อาคาร 
  3) เนื้อที่ห้องชุด   
  4) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
  5) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์  แล้วแต่กรณี 
  6) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
(2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า 
 (ก) ข้อมูลที่ดิน  สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่าตามข้อ  (1)   
 (ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  1) ชื่อของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  2) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  3) ที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
 (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า 
  1) วันท าสัญญาเช่า  และระยะเวลาการท าสัญญาเช่า 
  2) วัตถุประสงค์ของการเช่า  เช่น  เพ่ือเกษตรกรรม  อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

อุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ   
ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  28  วรรคสาม  

โดยก าหนดอายุการใช้งานบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ  ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร 
(2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม  (1)  ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินก าหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ

ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๔ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  

อันมีผลท าให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ดังกล่าว  โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่  
ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา  33  เฉพาะกรณี  ดังนี้ 
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(1) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  เป็นการใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรื อทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ 
ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

(3) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(4) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  เป็นการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย 

เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนจ์ากผู้เสียภาษีแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
และมีค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป 

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  จัดส่งข้อมูลของผู้ เสียภาษีแต่ละรายตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
แจ้งผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา  34  ทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือจัดท าเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการรับส่ง
ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้  โดยจัดท า
เป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 

ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา  44  วรรคสอง 

ข้อ ๗ การช าระภาษีผ่านธนาคาร  หมายความว่า  การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ผ่านธนาคารที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่าระบบ  e-LAAS  และให้หมายความรวมถึง
ระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง   
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การช าระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

บนระบบ  e-LAAS  กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี  ให้เพ่ิมฐานข้อมูลผู้เสียภาษีบนระบบ  e-LAAS 
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ

ส าหรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร  โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติส าหรับโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ย  
เงินฝากธนาคาร  เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งรหัสส าหรับการใช้บริการช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร 

(๓) การช าระภาษีผ่านธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ารหัส  Company  Code  
ส าหรับการใช้บริการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาก าหนดข้อมูลการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านธนาคาร  เพ่ือสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS  และพิมพ์
แบบทดสอบรหัสบาร์โค้ด  เพ่ือน าไปทดสอบที่ธนาคาร  เมื่อผ่านการทดสอบ  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS 

(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และพิมพ์แบบฟอร์ม  
การช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบ  e-LAAS 

(๕) ให้ผู้เสียภาษีน าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร 
จากระบบ  e-LAAS  ไปช าระภาษีที่ธนาคาร  เพ่ือน าเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที 

(๖) ให้ธนาคารส่งข้อมูลการรับช าระภาษีผ่านธนาคารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผ่านระบบ  e-LAAS  ทุกสิ้นวัน  เพ่ือให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น 

(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ  e-LAAS  เพ่ือส่งให้กับ 
ผู้เสียภาษี  พร้อมจัดท าใบน าส่งเงิน  และใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินเพื่อบันทึกบัญชีบนระบบ  e-LAAS 

ข้อ ๘ การช าระภาษีโดยวิธีการอื่น  หมายความว่า  การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ผ่านนิติบุคคลที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคล
บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  ระบบ  e-LAAS  และให้
หมายความรวมถึงระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง   

การช าระภาษีโดยวิธีการอื่นให้น าวิธีการช าระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ  ๗  วรรคสอง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๙ แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  ๒๘  วรรคสาม  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  33  แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  44  
วรรคสอง  แบบค าร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา  54  วรรคสอง  แบบค าร้องคัดค้านการประเมนิภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  73  วรรคหนึ่ง  และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี  ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



      เลขประจําตัวประชาชน 
                                  ..................................................... 

ช่ือ .................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................ 
สังกัด ............................................................... 
พนักงานสํารวจตามพระราชบญัญตั ิ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562           

                                   .................................................... 
......................          (...................................................)             
ลายมือช่ือ             ตาํแหน่ง .................................................... 
                                              ผู้ออกบตัร

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

.       (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)         . 
จังหวัด...................................... 

เลขท่ี ............../................ 
 

วันออกบตัร ........../........../.......... 
บัตรหมดอายุ........../........../.......... 

 
บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 

 
         

        แบบบัตรประจําตัวพนกังานสํารวจ 
            --------------------- 

             ด้านหน้า 
 
 
 
 

               
                          5.4 ซ.ม. 

 
 
 
 
 
                                         
                                                      8.4 ซ.ม. 

                 
      ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ออกบัตร 

 
 
 
 

               ด้านหลัง 
 
 
 
 

               
             5.4 ซ.ม. 

 
 
 
 

 
                                         

                  8.4 ซ.ม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายขนาด 
2.5 x 3 ซม. 



ภ.ด.ส. 5 
 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรือสิ่งปลกูสรา้ง 
      เขียนที่................................................... 

                                                                          วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
  ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............ 
ถนน..................................................ตําบล......................................................อําเภอ........................................... 
จังหวัด.......................................................ขอย่ืนแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
  ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท 

๑. ที่ดิน จํานวน.................แปลง ดังน้ี 
    ๑.๑ แปลงที่......ต้ังอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ตําบล......................

อําเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
เน้ือที่ดิน.........ไร่.........งาน..........ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทําประโยชน์............................................................... 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์...............................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ....  

ฯลฯ 
๒. สิ่งปลูกสร้าง  จํานวน.................หลัง  ดังน้ี 
    ๒.๑ หลังที่........ต้ังอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ตําบล.........................

อําเภอ...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
ขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม.  เดิมสิ่งปลูกสร้างน้ีใช้ทําประโยชน์........................................................ 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์................................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน............................ พ.ศ. .... 

ฯลฯ 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน.................ห้อง  ดังน้ี 
    ๓.๑ ช่ืออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่..................... 

ต้ังอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขท่ีโฉนดหรือหนังสือสําคัญ.............................................ขนาดพ้ืนที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.  
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดน้ีใช้ทําประโยชน์..............................................................บัดน้ี อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว
ใช้ทําประโยชน์.....................................................................................................................................................  
ต้ังแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 
    
 
        (ลงช่ือ).............................................ผู้แจ้ง 

                                              (.............................................) 
          (ลงช่ือ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง 

                                               (...........................................) 
        ตําแหน่ง..............................................  
     



 ภ.ด.ส. 6  
 

หนังสือแจ้งการประเมินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง 
ประจําปภีาษี พ.ศ. .... 

 
ที่............................/............................    สํานักงาน/ที่ทําการ............................... 

                                                                        วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
เรื่อง  แจ้งการประเมินเพ่ือเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ................................................................................ 
  ตามท่ีท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย  

๑. ที่ดิน จาํนวน .........แปลง  
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน..............หลัง 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน........ห้อง/หลัง 

  พนักงานประเมินได้ทําการประเมินภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างแล้ว เป็นจํานวนเงิน
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการท่ีปรากฏในแบบแสดง
รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับน้ี 

ฉะน้ัน ขอให้ท่านนําเงินภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างไปชําระ ณ  สํานักงาน/ที่ทําการ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ............................................................................. 

ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ 
และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  อน่ึง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมิน         
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านน้ี ให้มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ขอแสดงความนับถือ 
  
                   ............................................. 
           (............................................) 
          ตําแหน่ง.............................................. 
       พนักงานประเมิน 

 
 
 



 

 ภ.ด.ส. ๗

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน...............................................................................................................................................................................

         หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

จํานวน
ภาษีที่ต้อง

ชําระ
(บาท)

จํานวนเนื้อที่ดิน
คํานวณเป็น

 ตร.ว. ที่

ค่าเสื่อม
ที่

ลักษณะ
การทํา

ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว.

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภท
ที่ดิน/เลขที่

คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
อัตรา
ภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

ราคาประเมิน
ของที่ดิน 

(บาท)

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ราคา
ประเมิน

ต่อ ตร.ม. 
(บาท)

คงเหลือ
ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์

ที่ต้องชําระ 
(บาท)

รวมราคา
ประเมิน

สิ่งปลูกสร้าง 
(บาท)

อายุ
โรงเรือน

 (ปี)

คิดเป็น
ค่าเสื่อม
(บาท)

ราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้าง

หลังหัก
ค่าเสื่อม (บาท)

รวมราคา
ประเมินของ
ที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง 
(บาท)

หักมูลค่า
ฐานภาษี
ที่ได้รับ
ยกเว้น 
(บาท)



 
 
 
 
 

ภ.ด.ส.๘

ชื่อเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด..............................................................................................................

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อื่นๆ
๓. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

หักมูลค่าฐานภาษี
ที่ได้รับการยกเว้น 

(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิน
ทุนทรัพย์

ที่ต้องชําระภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จํานวนภาษี
ที่ต้องชําระ

(บาท)

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

ที่
ชื่ออาคารชุด

/ห้องชุด
เลขทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตั้งอาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะ
การทําประโยชน์ เลขที่ห้องชุด

ขนาดพื้นที่รวม 
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร
ชุด/ห้องชุด

(บาท)



ภ.ด.ส. ๙ 
 

 คําร้องขอรบัเงินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้งคืน 
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
เรียน.......................................................... 
  ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.........................................................
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......................................         
ได้ ชําระเงินค่ าภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ประจํ าปี  พ .ศ . .............. จํ านวน .......................บาท 
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่............................................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว) 
  มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จํานวน........................บาท 
เน่ืองจาก       ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย  
                  เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
โดยได้ย่ืนเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการชําระเงิน 
๒. หนังสือมอบอํานาจกรณีย่ืนคําร้องแทน 
๓. บัตรประจําตัวประชาชน  
๔. อ่ืน ๆ .................................................................  
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
            (.............................................................) 
            วันที่........................................................ 

  
 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ได้รับคําร้องฉบับน้ี 
แต่วันที่............................................................... 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง 
         (.............................................................) 
 
หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ย่ืนคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ันตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



ภ.ด.ส. ๑๐ 
 

คําร้องคดัคา้นการประเมินภาษหีรือการเรยีกเกบ็ภาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง 
         ตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
เรื่อง  ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ............................................................................. 
  ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 
พ.ศ. .... ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เลขที่....../...........ลงวันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. .....  
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่....... เดือน...................................... พ.ศ. .... น้ัน 
  ข้าพเจ้า.........................................................................ขอย่ืนคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เน่ืองจาก............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน...............ฉบับ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่ 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
              (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ได้รับคําร้องฉบับน้ีต้ังแต่วันที่......... เดือน............................ พ.ศ. ..... 
 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง 
        (..............................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................... 

 



           ภ.ด.ส. 11 
-ตราองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน- 

 
                                                                        เลม่ที่................ 

             เลขที่................ 
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
  ได้รับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด ............................................... ตามหนังสือแจ้งการประเมิน 
เลขที่............/.................ลงวันที่........... เดือน..................... พ.ศ. .... ประจําปีภาษี พ.ศ. .... 
 

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ บาท สตางค์ 
๑ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
๒ เบ้ียปรับ ร้อยละ…..    
๓ เงินเพ่ิมกรณีชําระเกินกําหนดเวลา..........เดือน    

     
     
     
     

ตัวอักษร (.......................................................)   
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับเงิน            ลงช่ือ......................................พนักงานเก็บภาษี 
  (...................................................)       (........................................) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินีไ้ม่เป็นเหตใุห้เกิดสิทธิตามกฎหมายอ่ืน 
(มาตรา ๙ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

 
 

 


