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  ต้องท ำอย่ำงไร เม่ือได้รับแจ้งเอกสำรเกี่ยวกบั
กับภำษีท่ีดินฯและสิ่งปลูกสร้ำง 

 
ผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษี 

หมำยถึงผู้เป็นเจ้ำของหรือเป็นผู้
ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้ำง (ทัง้เอกชน หรือของรัฐ) 

  เดือน พ.ย.2565 ถงึ มี.ค. 2566 
   ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีจะได้รับแบบ ภ.ด.ส.3 จำก
อปท. 

เจ้ำของท่ีดินและสิ่ งปลูกสร้ำงท่ีได้รับแจ้ง 

ภ.ด.ส. 3  ไม่ใช่ผู้ ท่ีต้องเสียภำษีทุกรำย  + แต่
ต้องด ำเนินกำร ดังนี ้

1.ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้ำง (ประเภท / ขนำด / กำรใช้
ประโยชน์ / ฯลฯ)  

2. ถ้ำไม่ถูกต้อง แจ้ง อปท. แก้ไขด้วยตนเอง 
หรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีกำรอื่นท่ี อปท. แจ้ง (แนบหลักฐำน เช่น 
ส ำเนำบัตรประชำชน / ทะเบียนบ้ำน / สัญญำ
ซือ้ขำย / ส ำเนำโฉนด / ภำพถ่ำย เป็นต้น) 

  เดือน มี.ค.2566 ถงึ เม.ย. 2566 
 อปท. ใช้ข้อมูลจาก ภ.ด.ส. 3 และ 4 มาคำนวณ 
ประเมินภาษี 
แล้วประกาศ ภ.ด.ส. 1 และ 2 ที่สำนักงาน / หรือ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อปท. 

  เดือน เม.ย.2566 ถึง มิ.ย. 2566 
   อบต.แจ้งกำรประเมินภำษี (เฉพำะผู้ที่ต้องช ำระภำษี)  

ภดส.6,7,พร้อมใบแนบ  ตำมที่อยู่ของผู้ที่ต้องช ำระภำษ ี

ผู้ ท่ีได้รับแจ้ง ภ.ด.ส. 6, 7 และ 8 ต้องช ำระ
ภำษี ภำยในเดือน มิ.ย. 66 
(ช ำระเกินก ำหนดมีเบีย้ปรับ + เงินเพิ่ม) 
1. หำกเห็นว่ำ อปท. ประเมินไม่ถูกต้องมีสิทธิ
อุทธรณ์ตำมกฎหมำย 

2. เสียภำษีเกิน 3,000บำท สำมำรถผ่อนช ำระ
ได้ 3 งวด (ภำยใน มิ.ย. – ส.ค. 66) 

ภำยในเดือน ก.ค. 66 จะมีหนังสือแจ้งเตือน
ผู้ค้ำงช ำระภำษี 

  ข่องทำงกำรช ำระของประชำชน 
  ช ำระตรง ณ ท่ีท ำกำร อปท. 

  ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (เช่น ธนำณัติ 
ตั๋วแลกเงิน เช็ค) 

ช ำระผ่ำนธนำคำร เช่น โอนเงินผ่ำนเลขท่ี
บัญชีของ อปท. /ช ำระผ่ ำน QR Payment 

(ATM,Internet Banking,Mobile Banking 

ช ำระตรงผ่ำนธนำคำร) 



 

มำตรำ ๓๓ ในกรณีที่กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ

สิ่งปลูกสร้ำงเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ำด้วยเหตุใด อันมี
ผลท ำให้ที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้ำงต้องเสียภำษีใน
อัตรำที่ สูงขึน้หรือลดลง ให้ผู้ เสียภำษีแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้ำงนัน้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยในหก
สิบวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้ เสีย
ภำษี รู้ถึง เหตุดังกล่ำว ทั ้ง นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด 

มำตรำ ๘๕ ผู้ ใดไม่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ ๓๓ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่ งหมื่น
บำท 
มำตรำ ๕๘ ภำษีที่มิได้ช ำระภำยในเวลำที่ก ำหนด 
ให้ถือเป็นภำษีค้ำงช ำระ กำรจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน
ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้ำงตำมพระรำชบัญญัตินี ้จะ
กระท ำมิ ไ ด้  เมื่ อปรำกฏหลักฐำนจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ำมีภำษีค้ำงช ำระส ำหรับ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงนัน้ 

มำตรำ ๖๒ ถ้ำผู้ เสียภำษีมิได้ช ำระภำษีค้ำงช ำระ 
เบีย้ปรับและเงินเพิ่มภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้ ใน
หนังสือแจ้งเตือน เมื่ อพ้นเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่ำวแล้ว ให้ผู้ บริหำร
ท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่ งเป็นหนังสือยึด อำยัด 
และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ เสียภำษี เพื่อน ำ
เงินมำช ำระภำษีค้ำงช ำระ เบีย้ปรับ เงินเพิ่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอันเน่ืองมำจำกกำรยึด อำยัด และ ขำย
ทอดตลำดทรัพย์สินนัน้ได้ แต่ห้ำมมิให้ยึด อำยัด 
และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ เสียภำษี เกิน
กว่ำควำมจ ำเป็นที่พอจะช ำระภำษีค้ำงช ำระ เบีย้
ปรับ เงินเพิ่ม และค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว กำรออกค ำสั่ ง
เป็นหนังสือยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
ของผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็น
นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และนำยกเมืองพัทยำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด วิธีกำรยึด อำยัด และขำย
ทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ เสียภำษีตำมวรรคหนึ่ง 
ให้น ำวิธีกำร ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่งมำใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อประโยชน์
แห่งมำตรำนี ้กำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำด
ทรัพย์สินของผู้ เสียภำษี ไม่ให้หมำยควำมรวมถึง
กำรยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้มี
หน้ำที่ช ำระภำษีแทน  

มำตรำ ๘๘ ผู้ ใดแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จหรือน ำ

พยำนหลักฐำนอันเป็นเท็จมำแสดง เพื่อหลีกเลี่ยง
กำรเสียภำษี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ 

จัดท ำโดย 

งำนจัดเก็บรำยได้  กองคลัง อบต.ทัพรัง้ 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

โทร  044-972445-7 โทรสำร 044-972445 

 

 


