
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัวเมอืง อ าเภอเมอืงปาน จังหวดัล าปาง 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข  ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พ.ร.บ.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ.2562ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีทีด่นิและสิง่ปลกู

สรา้ง โดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอน ดงันี้ 

1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) ประชาสมัพันธข์ัน้ตอนและวธิกีารเสยีภาษี 

2. ประกาศบัญชรีายการทีด่นิ แสดงประเภท จ านวน และขนาด 

3. ประกาศราคาประเมนิ อัตราภาษี และรายละเอยีดทีจ่ าเป็น กอ่นวนัที ่1 กพ.ของทกุปี 

4. ผูเ้สยีภาษีรับแจง้ 

5. กรณีพอใจการประเมนิ 

 1)ประชาชนเสยีภาษีภายในเดอืนเมษายน 

 2)ประชาชนเสยีภาษีหลงัเดอืนเมษายนโดย อปท. แจง้เตอืน 

  - เสยีกอ่นไดรั้บหนังสอืแจง้เตอืนเบีย้ปรับรอ้ยละ 25 

  - เสยีภายในก าหนดหนังสอืแจง้เตอืนเบีย้ปรับรอ้ยละ 50 

  - เสยีเกนิก าหนดในหนังสอืแจง้เตอืนเบีย้ปรับ 1 เทา่ของคา่ภาษี 

  - เสยีเพิม่อกีรอ้ยละ 1 ตอ่เดอืนของภาษีคา้ง 

 (ไมเ่สยีภาษีภายใน 90 วนั อปท. มอี านาจยดึ อายัด และขายทอดตลาดทรัพยส์นิ) 

6. กรณีไมพ่อใจการประเมนิ ยืน่คดัคา้นตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ภายใน 30 วนั 

 - ผูบ้รหิารเห็นดว้ย แจง้ผูเ้สยีภาษีเพือ่ช าระภาษีหรอืใหม้ารับเงนิคนื(กรณีไดช้ าระเงนิแลว้)ภายใน 15 วนั 

 - ผูบ้รหิารไมเ่ห็นดว้ย ผูเ้สยีภาษีอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการวนิจิฉัยอทุธรณ์ภายใน 30 วนั นับตัง้แตไ่ดรั้บแจง้ 

 - ผูเ้สยีภาษีเห็นดว้ยด าเนนิการช าระภาษี 

 - ผูเ้สยีภาษีไมเ่ห็นดว้ย ฟ้องศาลภายใน 30 วนั นับแตไ่ดรั้บค าวนิจิฉัย 

 7. อปท.สง่ขอ้มลูการจัดเก็บจ านวนภาษีทีจ่ัดเก็บ จ านวนภาษีทีจั่ดเก็บ มลูคา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (-))  
ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัวเมอืง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : ใชร้ะยะเวลาทัง้ส ิน้ 9 เดอืน(ครบทกุกระบวนการ) เฉพาะเวลาในการเสยีภาษี 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) 1.อบต.หัวเมืองประกาศบัญชีรายการที่ด ินและสิง่ปลูกสรา้ง 

(แบบ ภดส.3) พรอ้มทัง้แจง้บัญชรีายการทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
ใหแ้กป่ระชาชนเป็นรายบคุคล เพื่อใหป้ระชาชนตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของรายการทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของตนเอง  
หากไม่ถูกตอ้งหรอืมกีารแกไ้ข ใหแ้จง้แก ่อปท. พรอ้มหลักฐาน

การแกไ้ขภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีด่ับ้การแจง้จาก อปท. 

หำกไม่มำแจง้แกไ้ขภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดแสดงว่ำ
ขอ้มูลมคีวำมถกูตอ้งแลว้ 

ระยะเวลาแจง้ เดอืนพฤศจกิายน  
(ขยายเวลาถงึเดอืนมนีาคม เฉพาะปีแรก ปี พ.ศ.2563) 

เดอืนพฤศจกิายน  กองคลงั องคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบลหัวเมอืง 

2) อบต.หัวเมือง แจง้ประเมินภาษีที่ด ินและสิง่ปลูกสรา้งใหแ้ก่

ประชาชน ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษ๊เป็นรายบุคคล ภายในเดือน
กมุภาพันธ ์ 

(ขยายเวลาถงึเดอืนมถินุายน เฉพาะปีแรก ปี พ.ศ.2563) 

เดอืนกมุภาพันธ ์ กองคลงั องคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบลหัวเมอืง 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีทีด่นิและสิง่ปลุกสรา้ง เสยีภาษีภายในเดอืน

เมษายน  
(ขยายระยะเวลาถงึเดอืนสงิหาคม เฉพาะปีแรก ปี พ.ศ.2563) 

เดอืนเมษายน 

 

กองคลงั องคก์ารบรหิาร 

สว่นต าบลหัวเมอืง 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นเจำ้ของทีด่นิ

ทีด่นิ เชน่ โฉนดทีด่นิ , น.ส.3 , น.ส.3ก ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ใบเสร็จรบัเงนิภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง ปีทีผ่ำ่นมำ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหัวเมอืง หมายเลขโทรศพัท ์054-019722 

(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

  



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 

 


