
 

 

การจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 

คู่มือส าหรับประชาชน 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

 
หน่วยงานที่ให้บริการ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา อ าเภอยี่งอ จังหวดันราธิวาส 
โทร .073-709750 ต่อ 104 

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 



 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ที่ดิน (พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและพ้ืนที่มีน้ า) สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่ 
บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือ ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 
และห้องชุดหรือแพ ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษี บ ารุงท้องที ่ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
- ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินประเมินภายในเดือน

กุมภาพันธ์ 
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายใน

เวลาก าหนด) 
6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของ

ทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
7. กรณีท่ีผู้ประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้

ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 
วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอ และผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

11. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา อ าเภอ
ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(ไม่มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  



 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 31 วัน 
 

ล าดับ 
 

ขั้นตอน 
 

 
ระยะเวลา 

 

 
ที่รับผิดชอบ 

 
1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  
(หมายเหตุ: (1.ระยะเวลา : 1 วัน นับแต่ผู้รับบริการมายื่นค าขอ)  
 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ. นราธิวาส))  

 
 
 

1 วัน 

 
 
 

กองคลัง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบือซา 

 
2) 

การพิจารณา  
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี  (หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา 
: ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ. นราธิวาส))  

 
 
 

30 วัน 

 
 

กองคลัง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบือซา 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ 
  

 
ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ -  

ส านักบริหารการทะเบียน 

2) ทะเบียนบ้าน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส าเนา 1 ฉบับ  

ส านักบริหารการทะเบียน 



 

หมายเหตุ - 
3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส าเนา เช่น โฉนด

ที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือสัญญาซื้อขาย หรือให้โรงเรือนฯ  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส าเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ) 

- 

4) หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนา เช่น ใบทะเบียนการค้า 
ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ) 

- 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ  
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ) 

- 

6) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ) 

- 
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ค่าธรรมเนียม 
 
ล าดับ 
  

 
รายละเอียดค่าธรรมเนียม 

 
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 
ล าดับ 
  

 
ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1)  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา อ าเภอยี่งอ จงัหวัดนราธิวาส 
2)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 

กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300)) 

3)  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-



 

80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / 
www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-
Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The 
Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
 
ล าดับ 
  

 
ชื่อแบบฟอร์ม 

1)  แบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส 3) 
(หมายเหตุ: -)  
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อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ดินที่ท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีที่ 4 ให้เก็บเพ่ิมข้ึนอีก 0.3 
ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 3 

 

 

บทก าหนดโทษ 



 

1) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 หรือของผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาท้ังปรับ 

2) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือของพนักงานประเมินตาม
มาตรา 45 หรือหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
ตามมาตรา 63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

3) ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 33 ต้อง
ระวาง โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

4) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62 หรือท าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อน
เร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

5) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา 80 ต้อง 
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  
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6) ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้อง  

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
7) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ

หรือ การกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล
นั้น หรือใน กรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท า
การจนเป็นเหตุให้ นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ 
ด้วย 

8) ความผิดตามมาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 หรือมาตรา 87 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหาร 
ท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้เม่ือผู้กระท าผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบ
ภายใน สามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้า
ผู้กระท าผิดไม่ ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ด าเนินคดี ต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ ตกเปน็รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ตัวอย่างการค านวณ 
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ตัวอย่าง การค านวณตามสัดส่วน 

 - ที่ดิน ขนาดพ้ืนที่ 50 ตร.ว ราคาประเมิน 74,000 บาท รวมราคาประเมินของที่ดิน 3,700,000 บาท 
- สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น ขนาดพ้ืนที่รวม 90 ตร.ม. 

ราคาประเมิน 45,000 บาท 
รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง = 4,050,000 บาท 

(ยังไม่ได้หักค่าเสื่อม) 
รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง = 7,750,000 บาท 

ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ 2 ชั้นบน ใช้อยู่อาศัย 
ค านวณตามสัดส่วน 

ชั้นล่าง ขนาดพ้ืนที่ 30 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 
= 30 X 100/90 = 33% 
7,750,000 X 33/100 

= 2,557,500 X 0.3/100 = 7,672.50 บาท 
2 ชั้นบนใช้อยู่อาศัย ขนาดพ้ืนที่ 60 ตร.ม. 

= 60 X 100/90 = 67% 
7,750,000 X 67/100 = 5,192,500 

(ไม่ถึง 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้น) 
 


