
คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลแมห่ล่าย อําเภอเมืองแพร ่จังหวัดแพร่ กระทรวงกระทรวงมหาดไทย 

1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง 
2. หนว่ยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองคลัง 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง : 1) พระราชบัญญตัิภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป 
7. พื้นท่ีให้บรกิาร : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ช่องทางการให้บริการ 1) สถานท่ีให้บรกิาร : กองคลัง เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

ที่อยู่ 99 หมู่ 5 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 หมายเลขโทรศัพท์ 054-652660 ต่อ 206 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 
10. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต : พระราชบัญญัติภาษีทีด่ิน
และส่ิงปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ในการรับชําระ ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูก
สร้าง โดยมีหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
     1) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
     2) แจ้งให้เจ้าของทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างทราบตามแบบ ภดส.3 ภายในเดือนพฤศจิกายน 
     3) ประกาศราคาประเมนิทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอตัราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นท่ีจําเป็นใน
การ จัดเก็บภาษี ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ (ภดส. 1) 
     4) แจ้งการประเมินภาษโีดยส่งแบบประเมินภาษีใหแ้ก่ผู้เสียภาษี (ภดส.7) 
     5) การชําระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายน 
     6) การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีค้างชําระ ภายในเดือนพฤษภาคม 
     7) การแจ้งรายการภาษีค้างชําระให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดนิสาขา ภายในเดือนมิถุนายน 



 

11. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผิดชอบ 
 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

เทศบาลแจ้งการประเมิน
ตามแบบ ภดส.1 เพ่ือให้
เจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบ 

30 วัน เทศบาลตําบล
แม่หล่าย 

 

2) การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน 
แจ้งการประเมนิตามแบบ 
ภดส.7 

7 วัน เทศบาลตําบล
แม่หล่าย 

 

3) การชําระภาษ ี เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับ
ชําระภาษ ี

30 นาท ี เทศบาลตําบล
แม่หล่าย 

 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม  37  วัน  30  นาที 
 

12. งานบรกิารนี้ผ่านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว้ 
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

 

 

 

 



13. รายการเอกสารหลกัฐานประเภทการย่ืนคําขอ 
 13.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผูอ้อก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสารฉบับ

จริง 

จํานวน
เอกสารสําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นท่ีออกใหโ้ดย
หน่วยงานของรัฐ 

- 1 1 ฉบับ - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา - 1 1 ฉบับ - 

3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เช่น 
โฉนดทีด่ิน ใบอนุญาตปลูก
สร้าง หนังสือสัญญาซื้อขาย 

- 1 1 ฉบับ - 

4) หลักฐานการประกอบ
กิจการหรือการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรรม 

- 1 1 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้ดําเนินการ
แทน) 

- 1 - ฉบับ - 

 

 13.2 เอกสารอื่นๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผูอ้อก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสารฉบับ

จริง 

จํานวน
เอกสารสําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่นๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 



14. ค่าธรรมเนียม 
     ค่าภาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์ 
 

15. ช่องทางการร้องเรียน 
     1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

     ทีอ่ยู่ 99 หมู่ 5 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000  
     หมายเลขโทรศัพท์ 054-652660 ตอ่ 206 

     2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
     เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
     เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
 
16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
     1. แบบบัญชีรายการทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) 
     2. แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง (ภ.ด.ส. 7) 

 

 

 

 

 

 

 


