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ค าน า 
 
   ด้วยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการ
อนุญาตต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)ในการ
ยื่นคําขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมกับคําขอ และให้นําคู่มือสําหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นคําขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

   องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม   ได้ปรับปรุงคู่มือสําหรับประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการในการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงได้จัดทําคู่มือเล่มนี้เพ่ือแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม ซึ่งจะทําให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๙  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และผู้บริการต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
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การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ที่มา 
       เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ดําเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา เอกสาร และ
หลักฐานที่จําเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที
การค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้
อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่อง
เร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได้นําร่าง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 
       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 
       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต                     
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้ 
        มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้ยื่น
คําขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สําเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสําเนาให้ 
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนด้วย 
        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

      มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
       2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 
       2.2 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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3.ค าจ ากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จ
ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เป็นการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้
ผู้รับบริการต้องยื่นคําขอก่อนดําเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 
      “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
      “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ 
 

4.แนวคิดและหลักการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นําหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการ
สําคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสําคัญ คือ การคํานวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.1 ความหมายของคู่มือสําหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนใน
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น
อย่างไร เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดําเนินการใดๆ ต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์
ดังนี้.- 
  1) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ 
  2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
         4.4 เป้าหมายของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
           หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ประชาชน
ต้องมายื่นขออนุญาตก่อนดําเนินการใด มีการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน และนําไปใช้ในการให้บริการประชาชน 
 

5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
             ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  -ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส 
  -ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 
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              ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 

    -ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่น 

  - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ให้บริการ 

  - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 

      ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
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คู่มือส าหรับประชาชน  : การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม   อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับชําระภาษี  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ .ศ .  2562 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม  
11. ช่องทางการให้บริการ  
 

 สถานที่ให้บริการ 
ทําการองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (-))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานที่ให้บริการ 
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐/ไปรษณีย ์
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานที่ให้บริการ 
กองคลัง : ๐๓-๒51-0122/โทรศัพท ์
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

  

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอํานาจจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง จากทรัพย์สินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในท้องที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
1 การเตรียมฐานข้อมูลที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง 
   1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลเอกสารสิทธิ์
ที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดิน และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมธนารักษ์ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน  เพื่อ
เกษตรกรรม ฯลฯ มาจัดทําฐานข้อมูล และตรวจสอบ
เพิ่มเติมว่าฐานข้อมูลเดิมที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่มีที่มีรายละเอียด ถูกต้อง 
ครบถ้วนเพียงพอในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หรือไม่ หากมีข้อมูลเพียงพอให้นําฐานข้อมูลดังกล่าวมา
จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ ปิดประกาศ
ให้ประชาชนตรวจสอบ 
   1.2 หากข้อมูลมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเพียงพอให้
เตรียมดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมต่อไป 

-  พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง  พ  .ศ .
2562 มาตรา 26 

2 การแต่งตั้งพนักงาน
สํารวจ พนักงานประเมิน 
และ พนักงานเก็บภาษ ี

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อ ดําเนินการ
ตามกฎหมาย ดังนี้ (ตามตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้ง พนักงาน
ส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี)  
   2.1 พนักงานสํารวจ เพื่อทําหน้าที่ในการสํารวจข้อมูล
เก่ียว กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยควรแต่งตั้งผู้อํานวยการ
กองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธา และเจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็น
พนักงานสํารวจ  
   2.2 พนักงานประเมิน เพื่อทําหน้าที่ประเมินภาษี โดย 
ควรแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อํานวยการกองคลังเป็น
พนักงานประเมิน  
   2.3 พนักงานเก็บภาษี เพื่อทําหน้าที่รับชําระภาษี และ 
เร่งรัดการชําระภาษีโดยควรแต่งตั้งผู้อํานวยการกองคลัง
หรือเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นพนักงานเก็บภาษี 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง  พ  .ศ .
2562  มาตรา 11 
 

3 บัตรประจาํตัวพนักงาน
สํารวจ 

   3.1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกบัตรประจําตัวพนักงาน 
สํารวจ ตามแบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ  และให้มี
อายุการใช้งาน ดังนี้  
       (1) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงาน
จ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอายุ การใช้งานสี่
ปีนับแต่วันที่ออกบัตร  
       (๒   (กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม   ) 1) ให้มีอายุการใช้งาน
ไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามที่ประกาศกําหนด ระยะเวลาที่
จะทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   3.2 พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี กฎหมาย
ไม่ได้กําหนดให้มีบัตรประจําตัวพนักงานไว้เป็นการเฉพาะ 
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงไม่ต้องออกบัตรประจําตัว แต่อย่างใด 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง  พ  .ศ . 
2562   มาตรา 28   วรรค

สาม  
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่ อง  การดํา เนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ ดิ น 
และสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง  พ  .ศ .
2562  ข้อ 3 และ ข้อ 9  
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
4 การสํารวจข้อมูลรายการ

ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
   4.1 ก่อนดําเนินการสํารวจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาที่จะทําการสํารวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกําหนดระยะเวลาการสํารวจตาม
แผนงาน ความจําเป็น และเหมาะสมแต่ละพื้นที่ และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป กําหนดเวลาไม่
น้อยกว่า 15 วัน ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่น ภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามตัวอย่าง ประกาศกําหนด
ระยะเวลาสํารวจ 
   4.2 เนื่องจากกฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นนําข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สํารวจแล้ว มาจัดทําบัญชีรายการ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
ภายในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจึงควรวางแผนประกาศกําหนดระยะเวลาการ
สํารวจให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย  
   4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศ 
กําหนดระยะเวลาการสํารวจให้ประชาชนทราบทางโทรสาร 
จด หมา ย อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  ห รื อ จั ด ทํ า เ ป็ น รู ป แ บ บ 
แอปพลิเคชั่นการรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศัพท์ เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน โดยจัดทําเป็นประกาศปิดไว้ในที่
เปิดเผย ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยก็ได้  
   4.4 กรณีมีเหตุจําเป็น เช่น ทราบอยู่แล้วว่าผู้เสียภาษี ไม่
อยู่ในพื้นที่ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรจะส่งประกาศและแผนการสํารวจที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้างให้ผู้ เสียภาษีเฉพาะรายทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับเพื่อประโยชน์ในการสํารวจก็ได้  
   4.5 การปฏิบัติหน้าที่และอํานาจของพนักงานสํารวจ    
       (1) พนักงานสํารวจมีหน้าที่และอํานาจสํารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนที่เก่ียวกับประเภท จํานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง อายุของสิ่ง
ปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จําเป็นในการประเมินภาษี 
ตามแบบสํารวจรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในหนังสือ
กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท 
0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562       

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
แล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  พ  .ศ.
2562  มาตรา พ  .ศ  . 2562 

มาตรา 27 มาตรา 28 
มาตรา 29 มาตรา 34 
มาตรา 83 และมาตรา 84 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู กส ร้ า ง  พ  .ศ .
2562 ข้อ 23 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562  
ข้อ 5  
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        (2) ขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสํารวจต้องแสดงบัตร
ประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  
      (3) ในการสํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีอํานาจเรียกเอกสาร หรือ
หลักฐานที่เก่ียวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี 
เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง สัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อขายที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร แผนผังบริเวณ
ซึ่ง แสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาจขอให้ผู้เสีย
ภาษีชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียด เก่ียวกับที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างได้  
      (4) กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่อยู่ โดยพนักงานสํารวจ ไม่
สามารถเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีได้ 
พนักงานสํารวจอาจนําข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่มาใช้ประกอบการ จัดทําบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ เช่น ฐานข้อมูลจากแบบ
สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน  (ท.ผ. 1) แบบสํารวจข้อมูล
เกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง   (ท.ผ.2) ทะเบียน
ทรัพย์สิน (ท.ผ.4) แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อ ชําระภาษี
บํารุงท้องที่ (ท.บ.ภ.5) ทะเบียนที่ดินเพื่อชําระ ภาษีบํารุง
ท้องที่ (ท.บ.ภ.6) แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี โรงเรือน
และที่ดิน (ด.ร.ภ.2) และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม  
      (5) กรณีที่ผู้เสียภาษีขัดขวางการสํารวจหรือไม่ส่งมอบ
เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดให้แก่พนักงานสํารวจให้พนักงาน
สํารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อ มีหนังสือเรียก
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ขัดขวางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา 28 หรือ
มาตรา 29 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ      
      (6) กรณีที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน
บาท    

 

5 การจัดทําบญัชีรายการ
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

   5.1 ให้พนักงานสํารวจนําข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่ได้จากการสํารวจ หรือจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว
มาจัดท าฐานข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อ
เตรียมการจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง 
เรียงลําดับตามรายชื่อของผู้เสียภาษี แยกตามประเภทที่ดิน 
และชื่ออาคารชุด ดังนี้  

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู กสร้ า ง  พ  .ศ .
2562 มาตรา 30 มาตรา 
32 และมาตรา 34  
- ระเบียบกระทวงมหาดไทย
ว่าด้วย การดําเนินการตาม 
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         (1) ประเภทที่ดิน ให้เรียงลําดับจากที่ดินที่มี เอกสาร
สิทธิ์ก่อนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามลําดับ ดังนี้ 
       โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน์ นส  .3    
นส  .3 ก หนังสือแสดงการทําประโยชน์ในที่ดิน  )ส .ป .ก  .ก.

ส .น .5  น  .ค .3  (หนังสือแสดงสิทธิทํากินในเขตปืาสงวน
แห่งชาติ   )ส .ท .ก  (.ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน และเอกสาร

ราชการอื่น 
       (2) ชื่ออาคารชุด ให้เรียงลําดับตามชื่ออาคารชุด 
เลขที่ห้องชุด  
   5.2 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชี 
รายการห้องชุด ให้มีรายละเอียด ดังนี้  
      (1) รายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง 
ให้ประกอบด้วย ข้อมูลรายการที่ดิน ได้แก่ ประเภทที่ดิน 

 )โฉนด นส .3  ส  .ค .1  เป็นต้น   (ตําแหน่งที่ดิน   )เลขที่เอกสาร
สิทธิ์  ,เลขที่ดิน  ,หน้าสํารวจ  (สถานที่ตั้งของที่ดิน จํานวน

เนื้อที่ดิน )ไร่/งาน/วา (และลักษณะการทําประโยชน์ )ขนาด
พื้นที่ตามการใช้ประโยชน์   )ตร .ว .   (และข้อมูลรายการ        

สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ บ้านเลขที่ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง  )ตา ม
บัญชีกรมธนารักษ์   (ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง   )ตร .ม (.

ลักษณะการทําประโยชน์   )ขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์                
 )ตร .ม  (.และอายุสิ่งปลูกสร้าง  ตามแบบบัญชีรายการที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง ภ .ด.ส. 3 
       (2) รายละเอียดของบัญชีรายการห้องชุด
ประกอบด้วย    ชื่ออาคารชุด เลขทะเบียนอาคารชุด ที่ตั้ง 
(โฉนดเลขที่  หน้าสํารวจ ตําบล และอําเภอ   เลขที่ห้องชุด  
ขนาดพื้นที่รวม และลักษณะการทําประโยชน์  )ตร .ม (.  ตาม
แบบบัญชีรายการห้องชุด ภ .ด.ส . 4 

   5.3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ  .ด .ส  . 3 และ 
บัญชีรายการห้องชุด ภ  .ด .ส  . 4 ที่พนักงานสํารวจจัดทําขึ้น 
ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วัน ทั้งนี้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อและ หมายเลข
ประจําตัวประชาชนของผู้เสียภาษีและให้ เร่งรัดปิดประกาศ
บัญชีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
   5.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลรายการ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละรายตาม ประกาศ
บัญชีตามข้อ 5.3 ให้ผู้เสียภาษีทราบโดยตรง หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่น
ที่อยู่ หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษีรายนั้น หรือจะ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ .
2562 ข้อ 23 ข้อ 24 และ 
ข้อ 25 
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  พิจารณาจัดส่งทางโทรสาร จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
จัดทําเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการ รับส่งข้อความผ่าน
สื่ อ คอมพิ ว เ ตอร์  ห รื อ โ ท รศั พท์ เ ค ลื่ อ นที่ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน โดย
จัดทําเป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานหรือที่ทํา
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประกาศ
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยก็ได้  
   5.5 การส่งข้อมูลตามข้อ 5.4 ให้ผู้เสียภาษีทราบ ให้
ดําเนินการ ดังนี้  
      (1) ระบุลําดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
      (2) แจ้งผู้เสียภาษีให้ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ข้อมูล หากเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสียภาษีทราบว่า มีสิทธิ
ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ 
ควรกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่ วันที่ได้รับ
หนังสือ 

 

6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บัญช ีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

6.1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําขึ้นอาจแก้ไขได้ใน 2 กรณี ดังนี้  
     (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพบว่าบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดทําขึ้นไม่ถูกต้อง ตาม
ความเป็นจริง ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้แก้ไข เพิ่มเติม
บัญชีดังกล่าวได้ 
     (2) ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไข
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเห็นว่าบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง  
6.2 เมื่อได้รับคําร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างจากผู้เสียภาษี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้พนักงาน
สํารวจตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง  
6.3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้เสียภาษี
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องจากผู้เสียภาษี 
ทั้งนี้ วิธีการแจ้งให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการจัดส่งรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 5.4 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และ สิ่งปลูกสร้าง พ .ศ .
2562 มาตรา 31 และ
มาตรา 32 
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7 การแจ้งเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน ์
7.1 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจรายการที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างแล้ว ต่อมาผู้เสียภาษีเปลี่ยนแปลงการใช้ 
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์หรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึง
เหตุดังกล่าว ตามแบบแจ้งเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ .ด.ส. 5 
7.2 วิธีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ นอกจาก               
ผู้ เสียภาษีจะแจ้ งการเปลี่ ยนแปลงโดยยื่ นแบบแจ้ ง 
เปลี่ยนแปลงที่สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแล้ว อาจแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านทางโทรสาร
จดหมายเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทําเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่น 
การรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ โดยให้ประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ แจ้ง
ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานหรือที่ทําการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประกาศ ดังกล่าว
ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  
7.3 เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จาก                  
ผู้เสียภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีคําสั่ง 
แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชี 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อประเมินภาษีตามการใช้
ประโยชน์ในปีถัดไป 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และ สิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ .
2562 มาตรา 33 และ
มาตรา 34  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ .
2562 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 
9 

8 การจัดทําบญัชีราคา
ประเมิน ทุนทรัพย์ที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง 

8.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง และห้องชุด ในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างและบัญชีรายการห้องชุดตามข้อ 5 มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทําบัญชีราคาประเมินทุน
ทรัพย์เพื่อปิดประกาศภายในเดือนมกราคม ณ สํานักงาน
หรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่
อื่นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นสมควร  
8.2 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และห้องชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
          (1) บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ตามแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง (ภ .ด.ส. 1) ประกอบด้วย  
         (1.1) ข้อมูลที่ดิน ได้แก่ ประเภทที่ดิน (โฉนด นส.
3/ส .ป.ก .เป็นต้น (เลขที่ ลักษณะการทํา  ประโยชน์ จํานวน
เนื้อที่ดิน  )ไร่ /งาน /วา  (ราคาประเมิน  ต่อ ตร.ว. และรวม                                                      

 .และรวมราคาประเมินทุนทรัพย์   

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู กสร้ า ง  พ  .ศ .
2562 มาตรา 35 มาตรา 
36 และมาตรา 39 
 - กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การประกาศราคา ประเมิน
ทุนทรัพย์และรายละเอียด 
อื่นที่จําเป็นในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง  
(อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 
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           (1.2) ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ประเภท สิ่งปลูก
สร้าง(ตร.ม.)  )ตามบัญชีกรมธนารักษ์  (ขนาดพื้นที่ (  ราคา
ประเมินต่อ ตร  .ม  .รวมราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  ค่าเสื่อม 

 )ตามตารางคํานวณค่าเสื่อมที่กรมธนารักษ์  กําหนด   ราคา
ประเมินหลังหักค่าเสื่อม)  
        (1.3) ฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น ราคาประเมิน ทุน
ทรัพย์ที่ต้องชําระภาษี และอัตราภาษี 
     (2) บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ประกอบด้วย 
ชื่ออาคารชุด เลขทะเบียนอาคารชุด ที่ตั้ง  อาคารชุด 
ลักษณะการทําประโยชน์ เลขที่ห้องชุด ขนาดพื้นที่รวม 
ราคาประเมิน (ตร.ม.)ราคาประเมินอาคารชุด  /ห้องชุด 
มูลค่าฐานภาษีที่ได้รับ ยกเว้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้อง
ชําระภาษี และอัตราภาษี ตามตัวอย่างบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ .ด.ส . 2) 

 

9 การคํานวณหามูลค่า
ฐานภาษี ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

การคํานวณหามูลค่าฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้
นําราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ ห้อง
ชุด ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์ พื้น
ที่มาคํานวณหามูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว ดังนี้  
9.1 มูลค่าฐานภาษีของที่ดิน ให้นําจํานวนเนื้อที่ดิน ของ
ที่ดินแปลงนั้น ๆ คูณด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่
กําหนดไว้ตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน   
(ตร.ม./บาท) 
9.2 มูลค่าฐานภาษีของสิ่งปลูกสร้าง ให้นําพื้นที่ใช้สอย ของ
สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด x (ราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่ง
ปลูกสร้างต่อค่าเสื่อมราคา (ตร.ม.)  
9.3 มูลค่าฐานภาษีของห้องชุด ให้นําพื้นที่รวมของ ทรัพย์
ส่วนบุคคล  (ตร.ม.)      x ราคาประเมินทุนทรัพย์ ห้องชุด 
โดยไม่ต้องหักค่าเสื่อมราคา(ตร.ม./บาท) 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู กสร้ า ง  พ  .ศ .
2562 มาตรา 35  
–ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง กํ า ห น ด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคํานวณ มูลค่า
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มี 
ราคาประเมินทุนทรัพย์  
(อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

10 การยกเว้นมูลค่าของ
ฐานภาษี 

เมื่อคํานวณมูลค่าฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และ 
อาคารชุดตามข้อ 9 แล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้าง และอาคารชุด อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นมูลค่าของฐาน
ภาษีหรือไม่ แล้วแต่กรณี ดังนี้  
     10.1 กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็น 
บุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้น มูลค่า
ของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นรวมกัน ไม่เกิน 
50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
        (1) หากผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง
ไม่เกินหนึ่งแปลง ให้นํามูลค่าของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างนั้น 
หักด้วย 50 ล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่คํานวณได้มี 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และ สิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ .
2562 มาตรา 40 และ
มาตรา 41  
- ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คํานวณการ ยกเว้นมูลค่าของ
ฐานภาษีที่ดินและ สิ่งปลูก
สร้าง ซ่ึงเจ้าของเป็นบุคคล 
ธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ
มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายว่ าด้ วยทะเบี ยน
ราษฎร  
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  มูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าว
เท่ากับศูนย์ 
        (2) หากผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มากกว่า 1 แปลง ให้นํามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหัก
ด้วย 50 ล้านบาท โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างของแปลงที่มีมูลค่าสูงสุดก่อน แล้วหักมูลค่าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในลําดับรองลงมาตามลําดับ 
หากมูลค่าของฐานภาษีที่คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์  
      10.2 กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็น
บุคคล ธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของ
ฐานภาษี ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณคือให้นํา
มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหักด้วย 50 ล้านบาท หาก
มูลค่าของฐานภาษีที่คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
      10.3 กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นที่
อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่า
ของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ คือ 
ให้นํามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 10 ล้านบาท หาก
มูลค่าของฐานที่คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ศูนย์ 
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

- ประกาศกระทรวงการคลังและ 
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการคํานวณ 
 
 
-  การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 

(อยู่ระหว่ างการพิจารณาของ 
กระทรวงการคลังและกระทรวง 
มหาดไทย) 

11 การคํานวณภาษ ี 11.1 ให้นําฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่คํานวณได้ ) 
หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น แล้วคูณด้วยอัตรา
ภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์  
11.2 กรณีที่ดินหลายแปลงที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และเป็น
ของเจ้าของเดียวกัน ให้คํานวณมูลค่าทั้งหมด รวมกันเป็น
ฐานภาษี 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 มาตรา 
38 และมาตรา 42  
- ประกาศกระทรวงการคลังและ 
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
จัดเก็บภาษีสําหรับ ที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีการ ใช้ประโยชน์
หลายประเภท  
(อยู่ ระหว่างการพิจารณาของ
หน่วยงาน) 
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12 อัตราภาษ ี 12.1 อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บในช่วง ปี พ.ศ. 2563 – 
2564 ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมาย 

 

ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 
(บุคคลธรรมดา 
เป็นเจ้าของ) 

ไม่เกิน 75 0.01 
เกิน 75 - 100 0.03 

เกิน 100 - 500 0.05 
เกิน 500 - 1,000 0.07 

เกิน 1,000 ขึ้นไป 0.10 
 

ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 
(นิติบุคคลเป็น 

เจ้าของ) 

ไม่เกิน 75 0.01 
เกิน 75 - 100 0.03 

เกิน 100 - 500 0.05 
เกิน 500 - 1,000 0.07 

เกิน 1,000 ขึ้นไป 0.10 
 

ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

ที่ อยู่ อ าศั ยหลั ง 
หลัก  )กรณีที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้าง
ที่ เ จ้ า ข อ ง เ ป็ น
บุ คคลธร รมดา
และมี ชื่ ออยู่ ใ น
ท ะ เ บี ย น บ้ า น 
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียน
ราษฎร ในวันที่ 1 
มกราคม ของปี
ภาษีนั้น) 

ไม่เกิน 25 0.03 
เกิน 25 - 50 0.05 
เกิน 50 ขึ้นไป 0.10 

 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่
ปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 มาตรา 
37 และมาตรา 94 
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ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

ที่อยู่อาศัย หลัง
อื่นๆ 

ไม่เกิน 50 0.02 
เกิน 50 - 75 0.03 

เกิน 75 - 100 0.05 
เกิน 100 ขึ้นไป 0.10 

 

ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

1. อื่นๆ 2. ที่ดิน
หรือ สิ่งปลูกสร้าง
ที่ทิ้งไว้ ว่างเปล่า
ห รื อ ไ ม่ ไ ด้ ทํ า
ป ระ โ ยชน์ ต า ม
ค ว ร แ ก่ ส ภ า พ 
(เสีย เพิ่ม  0.3% 
ทุก 3 ปี แต่รวม
แล้วไม่ เกิน 3%) 

ไม่เกิน 50 0.3 
เกิน 50 - 200 0.4 

เกิน 200 – 1,000 0.5 
เกิน 1,000 – 
5 ,000  ขึ้นไป 

0.6 

เกิน  5 ,000  ขึ้นไป 0.7 

   12.2 อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตั้งแต่ปี พ  .ศ  . 2565 
เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
   12.3 การออกข้อบัญญัติกําหนดอัตราภาษีที่สูงกว่า 
อัตราภาษีที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 37 
วรรคหก จะทําได้ตั้งแต่ปี พ .ศ . 2565 เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 การแจ้งประเมินภาษ ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีโดยส่ง
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
ของทุกปี ตามแบบหนังสือแจ้งการประเมิน ภ  .ด .ส  . 6 และ 
ส่งรายละเอียดการคํานวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย ตาม
แบบแสดง รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภ .ด.ส . 7 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 มาตรา 
44  
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ    
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 6 
และข้อ 9 

14 การชําระภาษ ี 14.1 ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน โดย
อาจชําระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่ง 
ธนาณัติ  ตั๋ วแลกเงินไปรษณีย์  เช็คธนาคารหรือเช็คที่ 
ธนาคารรับรอง สั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ และให้ถือว่าวันที่หน่วยงาน 
ให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชําระ 
ภาษี  หรือโดยการชําระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่น และ  
ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการชําระ 
เงินค่าภาษีเป็นวันที่ชําระภาษี 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 มาตรา 
51  
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย                  
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ดํ า เ นิ น ก า รต า ม 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง 
ปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 ข้อ 7 
และ ข้อ 8 
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  14.2 การชําระภาษีผ่านธนาคารหรือการชําระภาษีโดย 
วิธีการอ่ืนที่ได้ทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเพื่อให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ .ศ . 2562 ข้อ 7 และข้อ 8 

 

15 การผ่อนชําระ   15.1 ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชําระภาษีได้ โดยวงเงินที่ขอ 
ผ่อนชําระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชําระได้ 3 งวด ๆ 
ละ เท่า ๆ กัน งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน งวดที่ 2 
ภายใน เดือนพฤษภาคม และงวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน  
  15.2 ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีตามระยะเวลาที่กําหนด 
ในการผ่อนชําระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนชําระ และ 
ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษีที่ค้าง 
ชําระ 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 มาตรา 
52  
- กฎกระทรวงการผ่อนชําระภาษี 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
(อยู่ ระหว่างการพิจารณาของ 
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กฤษฎีกา) 

16 ใบเสร็จรับเงิน   16.1 รูปแบบใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบท้ายประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราช 
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ภ  .ด .ส .
11) ได้ทางระบบ e-LAAS หรือออกใบเสร็จด้วย ระบบมือ
ตามแบบที่กําหนดดังกล่าว โดยสามารถสั่งทําแบบพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน หรือโรง
พิมพ์ในท้องถิ่นตามความเหมาะสม  
  16.2 ใบเสร็จรับเงินที่ใช้สําหรับรับเงินในปีงบประมาณใด 
ให้ ใช้ รับ เงินภายในปีงบประมาณนั้น เท่ านั้น  เมื่ อขึ้ น 
ปี ง บป ระมาณใหม่ ให้  ใ ช้  ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น เล่ ม ใหม่ 
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม และให้ ปรุ
เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อมิให้นํามาใช้รับเงินได้ 
ต่อไป 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย                
ว่าด้วยการดําเนินการตามพระ
ราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ .ศ . 2562  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ว่ า ด้ ว ยก า รรั บ เ งิ น  ก า ร เบิ ก
จ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจ เงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .
2547 ข้อ 17 

17 กรณีประเมินผิดพลาด   17.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจทบทวนการ 
ประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสีย ได้
เฉพาะกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแจ้ง การ
ประเมินไปยังผู้เสียภาษีรายนั้นแล้ว โดยทบทวน  การ
ประเมินได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของกําหนดเวลา 
การชําระภาษีเนื่องจากกฎหมายไม่ได้กําหนดให้อํานาจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีย้อนหลัง 

- พระราชบญัญัติภาษทีี่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้าง พ .ศ . 2562 มาตรา 
53 และมาตรา 54 
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    17.2 กรณีที่ต้องชําระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ 
ผู้เสียภาษี เพื่อให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสีย
เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน  
  17.3 กรณีที่เสียภาษีเกินกว่าที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความ 
ผิดพลาดของผู้เสียภาษี หรือจากการประเมินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยยื่นคําร้อง 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ชําระภาษี และ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคําร้องและแจ้งผลการพิจารณา 
คําร้องให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้ 
รับคําร้อง 
  17.4 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาดให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ 
ดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือ 
เศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่ วันที่
ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนหรืจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกิน
จํานวนเงินที่ได้รับคืน  
  17.5 ถ้าผู้ยื่นคําร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

18 การเร่งรัดภาษีค้างชาํระ 18.1 กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชําระภาษีภายในกําหนดให้ถือ
เป็นภาษีค้างชําระ ต้องชําระภาษีค้างชําระพร้อมทั้งเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่ม  
18.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเตือน                   
ผู้เสียภาษีที่ค้างชําระภาษีภายในเดือนพฤษภาคมของปี 
เพื่อให้มาชําระภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
18.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้าง
ชําระให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือ
สิ่ งปลูกสร้างอยู่ ในเขตท้องที่ของสํ านักงานที่ดินหรือ
สํานักงานที่ดินสาขานั้นทราบภายในเดือนมิถุนายนของปี 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
และเมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลว้ 
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะกระทํามิได้ เว้นแต่
เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามคําพิพากษา ทั้งนี้ 
จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกหนังสือรับรองการ
เสียภาษีเพื่อมอบให้ผู้เสียภาษีนําไปแสดงต่อกรมที่ดิน 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 มาตรา 
58 ถึงมาตรา 67 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางวิปกครอง พ .ศ . 
2539 หมวด 2/1 การบังคับทาง
ปกครอง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย                    
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 28  
ถึงข้อ 35 
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  พร้อมหลักฐานใบเสร็จรับเงิน เพื่อพิจารณายกเลิกการระงับ
สิทธิดังกล่าว 
18.4 ถ้าผู้เสียภาษีไม่ได้ชําระภาษีภายในกําหนดของ 
หนังสือแจ้งเตือน เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ 
ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของเสียภาษี  
18.5 การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในกรณี 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และเมืองพัทยา 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 18.6 การ
ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ใช้นําวิธีการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจนําวิธีการ
บังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่  กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ  .ศ  . 2539 
มาใช้บังคับได้ด้วย 

 

19 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดให้ถือเป็น                
ผู้ค้างชําระภาษี โดยต้องเสียค่าภาษีที่ค้างชําระ รวมทั้งเบี้ย
ปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้  
  19.1 เบี้ยปรับ แล้วแต่กรณี ดังนี้  
     (1) ผู้เสียภาษีมาชําระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้ง
เตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษี ค้างชําระ    
     (2) ผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในกําหนดของหนังสือ
แจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจํานวนภาษีค้าง
ชําระ  
     (3) ผู้เสียภาษีไม่ได้ชําระภาษีภายในกําหนดของ หนังสือ
แจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจํานวนภาษีค้าง
ชําระ 
   19.2 เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษีค้าง
ชําระเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน โดยให้เริ่มนับ เมื่อ
พ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มีการชําระภาษี แต่
ไม่ให้เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องชําระ  
   19.3 เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น 
ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้อง
ยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาล หรือเจ้าหน้าที่
ผู้มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่
ปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 มาตรา 
68 ถึงมาตรา 72  
-กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการงดเบี้ยปรับ  
(อยู่ ระหว่างการพิจารณาของ 
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กฤษฎีกา) 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 

20 การรวบรวมและจัดสง่
ข้อมูล การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง 

   20.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมายังคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดภายในเดือนมกราคม
ของทุกปี โดยข้อมูลประกอบด้วย  
     (1) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ได้แก่ จํานวนผู้เสียภาษี จํานวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ 
จํานวนผู้ค้างชําระภาษี และจํานวนเงินภาษีค้างชําระ  
     (2) ข้อมูลการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้
เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง  
   20.2 ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจํา 
จังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามข้อ 20.1 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างมายังกระทรวงมหาดไทยภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นจัดทําขึ้น 
   20.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประมวลผล 
ข้อมูลที่ได้รับรายงานและจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวง การ
คลัง และคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง  พ  .ศ .  2562 
มาตรา 30 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยการดํ า เนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 ข้อ 
20 และข้อ 21 

21 การขอคําปรึกษาหรือ
คําแนะนําเก่ียวกับการ
จัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิ่ง
ปลูกสร้าง 

21.1 กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และเมือง
พัทยามีปัญหาทางกฎหมายหรือปัญหาทางปฏิบัติสามารถขอ
คําปรึกษาหรือคําแนะนําจากคณะกรรมการ ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด  
21.2 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี
คําปรึกษาหรือคําแนะนําแล้ว คณะกรรมการดังกล่าว จะส่ง
คําปรึกษาหรือคําแนะนํานั้นมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
พิจารณา  
21.3 กรณีกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคําปรึกษาหรือ 
คําแนะนําดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งเวียนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ หากกระทรวง 
มหาดไทยไม่ เห็นด้ วยกับคํ าปรึ กษาหรื อคํ าแนะนํ า 
กระทรวงมหาดไทยจะส่งเรื่องพร้อมทั้งความเห็นไปยัง 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย  
21.4 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง
มีความเห็นแล้วจะแจ้งความเห็นไปยังผู้ขอ คําปรึกษา และ
แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อแจ้งให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบด้วย 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่
ปลูกสร้าง พ  .ศ  . 2562 มาตรา 
21 ถึงมาตรา 23 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ย ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ .ศ . 2562 ข้อ 16 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
  21.5 กรณีกรุงเทพมหานครสามารถขอคําปรึกษาหรือ 

คําแนะนําจากคณะกรรมการวินจิฉัยภาษีที่ดนิและ สิ่งปลูก
สร้างไดโ้ดยตรง 

 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน  /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นหนังสือ
แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง  )ภ .ด .ส .6 (หรือ 

แจ้งชื่อ-สกุล  เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสาร 
 

5 นาท ี กองคลัง  

2) ออกใบการพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ต า ม แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษี 
 

5 นาท ี กองคลัง (1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ ยื่ น
แ บ บ แ ส ด ง
รายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ ) 
2. หน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 31 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ    

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชนหรื อ
บัตรอ่ืนที่ออกให้
โ ด ย ห น่ ว ย ง า น
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ท ะ เ บี ย น บ้ า น
พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) หลั ก ฐ านแสด ง
ก ร ร ม สิ ท ธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พร้อมสําเนาเช่น
โ ฉ น ด ที่ ดิ น
ใบอนุญาตปลู ก
ส ร้ า ง ห นั ง สื อ
สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย
หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) ห ลั ก ฐ า น ก า ร
ประกอบกิจการ
พร้อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ท ะ เ บี ย น
ภาษี มู ล ค่ า เ พ่ิ ม
หรื อ ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้ า ข อ ง ฝื า ย
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
สัญญาเช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) หนังสือรับรองนิติ
บุ ค ค ล แ ล ะ ง บ
แ ส ด ง ฐ า น ะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สําเนา 
 
 

- 1 1 ชุด - 



ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) ห นั ง สื อ ม อ บ
อํ า น า จ  (ก ร ณี
มอบ อํ าน าจ ใ ห้
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน /แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(หมายเหตุ: ((หมายเหตุ: (๑. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.hadkham.go.th) 
๒. ทางโทรศัพท์ ส านักปลัด : ๐-๓๒๘๒-๒๒๖๙ ,๐ -3๒82-2270 , กองคลัง :0-3251-0122, กอง
ช่าง : ๐-3๒๕๑-๐๑๒๑) 
๓. ทาง ไปรษณีย์ (ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  อ าเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๗๗๑๕๐) 
๔. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
๕. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม) 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 
/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 1. แบบบัญชีรายการที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง (ภ .ด.ส. 3) 

2. แบบบัญชีราคาประเมินทนุทรัพย์ ที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง (ภ .ด.ส. 1) 
3. หนังสือแจ้งการประเมิน (ภ .ด.ส . 6)  
4. แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง (ภ .ด.ส . 7) 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ ๒๑ /07 /2563 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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แผนผังขั้นตอนกระบวนงานการให้บริการ     

กองคลัง 
 

งานการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้เดิม 

 
 
                            (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562)                                        
 

 

 
   (ก่อนวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563)                     (ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 
     (ภายในเดือนเมษายน 2563)                   (ภายในเดือนเมษายน 2563)                       (ภายในเดือนพฤษภาคม 2563)          (ภายในเดือนมิถุนายน 2563) 

 
 
 
 
 

 

จัดทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 

 

ประกาศบญัชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  

ส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 

รายบุคคล 

จัดทําบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูก

สร้าง (ภ.ด.ส.1) 

ออกส ารวจข้อมูลรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม

หมู่บ้าน 

ประกาศบญัชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูก

สร้าง (ภ.ด.ส.1) 

 

ประเมินภาษีตามอัตราที่
ก าหนด 

 

 

แจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) พร้อม
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีท่ีดนิ

และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) 

 
ช าระภาษ ี

 

ผ่อนผันการชําระภาษ ี
งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2563 
งวดที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
งวดที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2563 

 

 

แจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้าง
ช าระ 

 

แจ้งรายการภาษีค้างช าระ
ให้ส านักงานท่ีดินหรือ
ส านักงานท่ีดินสาขา 
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แผนผังขั้นตอนกระบวนงานการให้บริการ     

กองคลัง 
 

งานการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ขั้นตอนที่ก าหนดใหม่ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 7475 

 
                            (ภายในเดือนมีนาคม 2563)                                        
 

 

 
   (ก่อนวันท่ี 1 มิถุนายน 2563)                      (ภายในเดือนมิถุนายน 2563) 

 

 
     (ภายในเดือนสิงหาคม 2563)                                                                          (ภายในเดือนกันยายน 2563)                    (ภายในเดือนตุลาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 

 

จัดทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 

ประกาศบญัชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  

ส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 

รายบุคคล 

จัดทําบัญชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูก

สร้าง (ภ.ด.ส.1) 

ออกส ารวจข้อมูลรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม

หมู่บ้าน 

ประกาศบญัชีราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูก

สร้าง (ภ.ด.ส.1) 

 

ประเมินภาษีตามอัตราที่
ก าหนด 

 

แจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) พร้อม
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีท่ีดนิ

และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) 

 
ช าระภาษ ี

 

ผ่อนผันการช าระภาษ ี
งวดที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม 2563 
งวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2563 
งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม 2563 

 

 

แจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้าง
ช าระ 

 

แจ้งรายการภาษีค้างช าระ
ให้ส านักงานท่ีดินหรือ
ส านักงานท่ีดินสาขา 
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แผนผังแสดงเวลาการปฏิบัติงาน 

กองคลัง 
 

งานการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
การช าระภาษี 

 
 

                                                  (เวลา 1 นาที)                       (เวลา 5 นาที)                                         (เวลา 5 นาที)         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับหนังสือแจ้งการ
ประเมิน (ภ.ด.ส.6) 

 

ตรวจสอบข้อมูล  

 

ออกใบเสร็จรับเงิน 
(ภ.ด.ส.11) 

 

 

บัตรคิว 

 

แจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ี
ค้างช าระ 
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แบบสรุปการลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการของส่วนการคลัง 

งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 

ประเภทงานบริการ 
จ านวนขั้นตอน จ านวนระยะเวลา 

เดิม  (นาที) ใหม่  (นาที) เดิม  (นาที) ใหม่  (นาที) ลดลงร้อยละ 
1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2.  ภาษีบํารุงท้องที่ 
3.  ภาษีป้าย 

6 
5 
6 

3 
3 
3 

10 
7 

10 

5 
4 
5 

50 
42.86 

50 
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การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของส่วนการคลัง 

งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 

ประเภทงานบริการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาเดิม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปรับลด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 
(นาที) / 

ราย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
(นาที) / 

ราย 
การจัดเก็บ 

ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

1.ออกสํารวจตามหมู่บ้าน 
2.แจ้งการประเมิน 
3.ประเมิน 
4.อุทรณ์ (กรณีท่ีผู้รับประเมิน 
  ไม่พอใจในการประเมิน) 
5.รับแบบประเมิน 
6.ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

 
2 
3 
 
 

3 
2 

1.แจกบัตรคิว 
2.รับแบบประเมินและ 
   ประเมิน 
3.ออกใบเสร็จรับเงิน 

1 
2 
 

2 

  10  5 
 
 

การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของส่วนการคลัง 
งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

ประเภทงานบริการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาเดิม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปรับลด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 
(นาที) / 

ราย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
(นาที) / 

ราย 
การจัดเก็บ 
ภาษีป้าย 

1.ออกสํารวจตามหมู่บ้าน 
2.แจ้งการประเมิน 
3.ประเมิน 
4.อุทธรณ์ (กรณีที่ผู้รับประเมิน 
  ไม่พอใจในการประเมิน) 
5.รับแบบประเมิน 
6.ออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 

 
2 
3 
 
 

3 
2 

1.แจกบัตรคิว 
2.ประเมินและรับแบบ 
   ประเมิน 
3.ออกใบเสร็จรับเงิน 

1 
2 
 

2 

  10  5 
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การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของส่วนการคลัง 

งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 

ประเภทงานบริการ 

ขั้นตอนและระยะเวลาเดิม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปรับลด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 
(นาที) / 

ราย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 
(นาที) / 

ราย 
การจัดเก็บ 

ภาษีบํารุงท้องที่ 
1.ออกสํารวจตามหมู่บ้าน 
2.แจกบัตรคิว 
3.ยื่นเอกสาร 
4.เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
5.ออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 

 
1 
1 
3 
2 
 
 

1.แจกบัตรคิว 
2.ยื่นเอกสารและเจ้าหน้าที่ 
   ตรวจเอกสาร 
3.ออกใบเสร็จรับเงิน 

1 
2 
 

1 

  7  4 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1.ชื่อกระบวนงาน : การอนุญาตประกอบกิจการน้ํามัน  
2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4.หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5.กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
1.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ    
   การประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2.กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวง 
   ดังกล่าว 
3.กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556 
4.กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
5.ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ 
   และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
6.ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ 
   ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
7.พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
6.ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7.พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
แจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30  วัน 
 

9.ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน   
(ระยะท่ี 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
11.ช่องทางการให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานโทรศัพท์   0-3251-0121 

เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี
พักเท่ียง) 
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12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 บทบาทและหน้าที่ในการดําเนินการตามภารกิจตามแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดให้มีการถ่ายโอนกิจกรรมกํากับดูการ
ประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กรมธุรกิจ
พลังงานกําหนด 
 1.การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  1.1.รับเรื่องการแจ้งประกอบกิจการตามแบบ ธพ.น1 
  - ออกใบแจ้ง ตามแบบ ธพ.น2 ภายในวันที่แจ้ง 
 2.การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
  2.1 การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  - การเห็นชอบให้ทําการก่อสร้าง 
  - การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
  - การออกใบอนุญาต 
  - การต่อใบอนุญาต 
  - การต่ออายุใบอนุญาต 
  - การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  - การโอนใบอนุญาต 
  - การทดสอบและตรวจสอบถัง ระบบท่อและอุปกรณ์ครบวาระ 10 ปี 

ล าดับ กิจกรรมที่ถ่ายโอน  ส่วนที่รับผิดชอบ  

1) การตรวจตราการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1 ได้แก่ 
-สถานีที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักาษณะที่ 1  
(ร้านจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงรายย่อย) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2) การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรา 
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ได้แก่ 
1.สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงลักษณะที่ 2                
(โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร) 
2.สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ 1 
(สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดเล็ก) 
3.สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ง  
(ปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้หยอดเหรียญ) 
4.สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ ลักษณะที่ 1 
(สถานีบริการทางน้ําขนาดเล็ก) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3) การอนุญาตและการตรวจตรา 
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ได้แก่ 
1.สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท 1 (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนใหญ่) 
2.สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ข (สถานีบริการมาตรฐานติดถนนซอย) 
3.สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะที่ 2  
(สถานีบริการถังลอยริมถนนขนาดใหญ่) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 

ล าดับ กิจกรรมที่ถ่ายโอน  ส่วนที่รับผิดชอบ  

 

4.สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท จ (สถานีบริการทางน้ําขนาดใหญ่) 
3.1 การขออนุญาตก่อสร้าง 
 3.1.1.การเห็นชอบให้ทําการก่อสร้าง 
1.) การรับเรื่องอนุญาต 
- ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยื่นเรื่อง 
2.) ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 
- แจ้งนัดหมายกับสํานักงานพลังงานจังหวัดเพ่ือร่วมกันตรวจสอบสถานที่และลง
บันทึกร่วมกัน 
- เมื่อตรวจสอบสถานที่ถูกต้องแล้วให้แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมส่งเรื่องราวการ
ขออนุญาตพร้อมแบบก่อสร้างและรายการคํานวณทั้งหมดไปให้สํานักงาน
พลังงานจังหวัดแล้วแต่กรณีเพ่ือตรวจสอบให้ความเห็นชอบ 
3.) ตรวจสอบแบบแผนผังแบบก่อสร้างและรายการคํานวณ 
- เมื่อได้รับตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สํานักงานพลังงานจังหวัดจะแจ้งผลการ
พิจารณาให้ อปท.ทราบ 
4.) แจ้งผลพิจารณาเห็นชอบให้ก่อสร้างให้ผู้ขออนุญาตทราบ 
 3.1.2. การทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
1.) การรับแจ้งขอทดสอบระบบความปลอดภัย 
- เมื่อได้รับแจ้งการทดสอบระบบความปลอดภัยจากผู้ขออนุญาตที่ได้ติดตั้งถัง
ระบบท่อและอุปกรณ์แล้วให้แจ้งให้สํานักงานพลังงานจังหวัดทราบ ภายใน 3 
วัน 
2.)ตรวจสอบและทดสอบถัง ระบบท่อและอุปกรณ์น้ํามันเชื้อเพลิง 
- เมื่อตรวจสอบและทดสอบถัง สํานักงานพลังงานจังหวัดจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ อปท.ทราบ 
 3.1.3. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 
- รับแจ้งขอรับใบอนุญาตจากผู้ขออนุญาตเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การขออนุญาต 
- ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ และระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
- พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
- เมื่อได้ออกใบอนูยาตแล้ว ให้ อปท. ส่งสําเนาบออนุญาตให้สํานักงานพลัง
จังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ ภายใน 5 วัน เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐาน 
3.2. การอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนบนแปลงสถานที่ประกอบกิจการดําเนินการใน
ทํานองเดียวกันกับ 3.1.3. ถึง 3.1.3. โดยอนุโลม หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงถัง
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงระบบท่อและอุปกรณ์ไม่ต้อง
ดําเนินการตามข้อ 3.1.2. 
3.3. การต่อใบอนุญาต 
1.) การับเรื่องขอต่อใบอนุญาต 
2.) ออกใบอนุญาตต่ออายุ 
- ในการออกใบอนุญาตต่ออายุให้ อปท. นําหลักฐานบันทึกผลการตรวจตรา

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับสํานักงานพลังงาน

จังหวัดแล้วแต่กรณี 
 
 
 

สํานักงานพลังงานจังหวัด
แล้วแต่กรณี 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

สํานักงานพลังงานจังหวัด
แล้วแต่กรณี 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับ กิจกรรมที่ถ่ายโอน  ส่วนที่รับผิดชอบ  

สถานประกอบกิจการน้ํามันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจตราแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่ออายุ 
- พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
- เมื่อได้ออกใบอนุญาตต่ออายุแล้วให้ อปท.ส่งสําเนาใบอนุญาตต่ออายุให้
สํานักงานพลังงานจังหวัดทราบ แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน เพ่ือเป็นข้อมูล
หลักฐาน 
3.4.การโอนใบอนุญาต 
1.)การรับเรื่องขอโอนใบอนุญาต 
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
2.)การออกใบอนุญาต 
- พิจารณาออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
- เมื่อได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้ อปท. ส่งสําเนาใบอนุญาตใบโอนให้กับสํานักงาน
พลังงานจังหวัดทราบ แล้วแต่กรณี ภายใน 5 วัน 
3.5. การตรวจตรา 
- การตรวจตราร่วมกันให้เป็นไปตามแผนการตรวจตราที่สํานักงานพลังงาน
จังหวัดแล้วแต่กรณีกําหนด 
3.6. ทอสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบท่อและอุปกรณ์ตาม
วาระ 
- เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการครบ 10 ปี ให้แจ้ง อปท. ขอให้ทดสอบ
ระบบความปลอดภัย 
- ดําเนินการตราข้อ 3.1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับสํานักงานพลังงาน

จังหวัดแล้วแต่กรณี 
สํานักงานพลังงานจังหวัด

แล้วแต่กรณี 
 
 

13.ระยะเวลา 
 1.การออกใบรับแจ้งกิจการควบคุมประเภทที่ 2 เอกสารถูกต้องครบถ้วน   ไม่เกิน 1 วัน 
 2.การอนุญาตกิจการควบคุมประเภทที่ 3 เอกสารถูกต้องครบถ้วน    ไม่เกิน 30 วัน 
 3.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ เอกสารถูกต้องครบถ้วน     ไม่เกิน 15 วัน 
 4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภที่ 3 เอกสารถูกต้องครบถ้วน ไม่เกิน 15 วัน 
 5.การต่ออายุใบอนุญาต เอกสารถูกต้องครบถ้วน  
 6.การโอนใบอนุญาต เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
14.งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
16.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ล าดับ ชื่อเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา/ชุด

,ฉบับ 
หมายเหตุ 

-ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ- 
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15.2.)เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ล าดับ ชื่อเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา/ชุด

,ฉบับ 
หมายเหตุ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 0 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 0 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสําเนารายละเอียด 

วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทน 
นิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

1 -  
 

4. โฉนดที่ดิน น.ส.3 ,น.ส.3ก., ส.ค.1 1 0  
5. สําเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือ

ยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 2 

1 0  
 
 
 

6. สําเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสําเนาแผนผังบริเวณที่
ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทําทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่
ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนน
ส่วนบุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับยานพาหนะเข้า
ออกสถานบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่งเพ่ือ
การจําหน่ายหรือขาย หรือสําเนาหนังสือ อนุญาตพร้อม
ด้วยสําเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งล่วงล้ํา
ลําน้ําจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบ ถนนสาธารณะ 
ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลําน้ําสายนั้น 

1 0  

7. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้ง
แสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50.00 เมตร  

0 3  
 
 

8. แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ 0 3  
 

16.ค่าธรรมเนียม 
1.คําขอฉบับละ  20  บาท 
2.ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่  3  ฉบับละ  200  บาท 
3.ใบแทนใบอนุญาตฉบับละ  200  บาท 
4.ค่าธรรมเนียมใช้ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 
- ไวไฟมาก (เบนซิน 91  เบนซิน  95  แก๊สโซฮอล์  95  แก๊สโซฮอล์  91   อี 20) บนดิน ถังละ 800 บาท 
- ไวไฟมาก (เบนซิน 91  เบนซิน  95  แก๊สโซฮอล์  95  แก๊สโซฮอล์  91   อี 20) ใต้ดิน ถังละ 300 บาท 
- ไวไฟน้อย (ดีเซล) บนดิน ถังละ  400  บาท 
- ไวไฟน้อย (ดีเซล) ใต้ดิน ถังละ 200  บาท 
- ขวดหรือกระป๋องหรือถังน้ํามันเชื้อเพลิงภายในสถานีบริการ (รวมกันไม่เกิน 100,000 ลิตร) 
- ไวไฟน้อย  200  บาท 
- ไวไฟมาก 300  บาท 
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17.ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
1. กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771850 

หมายเหตุ  (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.hadkham.go.th) โทรศัพท์   0-3251-0121 
ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม) 
ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

2. กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์.0 2794 4000 email: webmaster@doeb.go.th 

3. ศูนย์รับข้อร้องเรียน สํานักงานเลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) 
เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์. ๐-๒๗๙๔-๔๑๑๑ โทรสาร. ๐-๒๗๙๔-๔๓๐๐ 

4. ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2283-1271-84 โทรสาร 0-2283-1286-7    
http://www.psc.opm.go.th/   

5. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : mail@pacc.go.th แจ้งเรื่องร้องเรียนใหม่ : โทร.สายด่วน 1206 
ติดตามเรื่องร้องเรียนที่เคยแจ้งไว้แล้ว : โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1904 - 1907 
โทรสาร : 02-502-6875 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : โทร. 02-502-6670-80 ต่อ 1103, 1121 

 
18.แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบ ธพ.น.2 เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกําหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคําขอ ใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 พ.ศ.2556 
(หมายเหตุ) 

 
 

 

 

 

 

http://www.hadkham.go.th/
mailto:mail@pacc.go.th
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ขั้นตอนการแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการยื่นแบบ ธพ.น.1 พร้อม
เอกสารประกอบต่อ จนท. 

จพง.ท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

จพง.ท้องถิ่นออกเอกสารรับแจ้ง 
(แบบ ธพ.น.2) 

จพง.รายงาน สนง.พลังงานภูมิภาค 
ภายใน 20 วัน 

จนท.ตรวจสอบสถานที่ 

จพง.ท้องถิ่นข้ึนทะเบียนหนังสือรับรอง 
การแจ้ง 

จพง.แจ้งความดําเนินคดี 

จพง.ท้องถิ่นสั่งให้การแจ้งสิ้นผล 

จพง.ท้องถิ่นแจ้งเจ้าของกิจการทราบเพื่อ
แก้ไข 

จพง.ท้องถิ่นสั่งให้การแจ้งสิ้นผล 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

แก้ไข ไม่แก้ไข 
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ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการยื่นแบบ ธพ.น.3 

 พร้อมเอกสารประกอบต่อ จนท. 

จพง.ท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารและการใช้ 

จพง.ท้องถิ่นและ จนท. กรมธุรกิจพลังงาน
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 

จนท.รายงานผลตรวจสอบต่อ จพง.ท้องถิ่น 

จพง.ท้องถิ่นออกใบอนุญาต 

จพง.ท้องถิ่นแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ จพง.ท้องถิ่นมีคําสั่งไม่อนุญาต 

จพง.ท้องถิ่นแจ้งเจ้าของกิจการทราบ 

จพง.ท้องถิ่น ส่งเรื่องคืนไปยังผู้ขออนุญาต 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่แก้ไขหรือแก้ไขไม่
ถูกต้อง 

จพง.ท้องถิ่นรับชําระค่าธรรมเนียม 

จพง.ท้องถิ่นข้ึนทะเบียนใบอนุญาต 

ไม่ถูกต้อง 

ใบอนุญาต แก้ไขให้ถูกต้อง ถูกต้อง 

แก้ไขให้ถูกต้อง 

มีหนังสือแจ้งข้อขัดข้อง 

ถูกต้อง 
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ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตด าเนินการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบการยื่นคําขอพร้อมหลักฐาน            
ต่อ จนท. 

จพง.ท้องถิ่นตรวจสอบเอกสาร 

จพง.ตรวจสอบสถานที่ 

จพง.ตรวจสอบบันทึกผลการตรวจตรา
สถานที่ขออนุญาต 

ผู้ยื่นชําระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 

จพง.ท้องถิ่นข้ึนทะเบียนต่ออายุใบอนุญาต จพง.ท้องถิ่นมีคําสั่งใบอนุญาตให้ต่ออายุ 

จพง.ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 

จพง.ท้องถิ่นสั่งเรื่องคืนไปยังผู้ขออนุญาต 

ถูกต้องตามข้ออนุญาต 

ไม่ถูกต้อง 

แก้ไขให้ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้องตามข้ออนุญาต 

ไม่มีผลการตรวจตรา 

ถูกต้อง 


