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คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พรบ.ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
4. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท , โทรสาร 075 771511 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   
(ไมมีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (-) 

5. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
มีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 
 1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สราง (ภดส.3) ประกาศใหผูเสียภาษีทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 
 2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จําเปนในการ
จัดเก็บภาษี (ภดส.1) กอนวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
 3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงการประเมินภาษี (ภดส.7) โดยสงแบบประเมินใหแกผูเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ 
 4. ใหผูมีหนาที่ชําระภาษีมาชําระภาษีภายในเดือนเมษายน 
 5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนังสือแจงเตือนผูคางชําระภาษีภายในเดือนพฤษภาคม 
6. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การจัดทําบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
(ภดส.3) 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง (ภดส.3) 
ประกาศและแจงใหผูเสีย
ภาษีทราบ 

ภายในเดือน
พฤศจิกายน 

  

2) 

การประกาศราคา
ประเมินทุนทรัพยของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
(ภดส.1) 

ประกาศราคาประเมินทุน
ทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูก
สราง อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ
และรายละเอียดอื่นที่จําเปน
ในการจัดเก็บภาษี 

กอนวันที่ 1 
กุมภาพันธ 

  

3) 
แจงการประเมินภาษี 
(ภดส.7) 

แจงการประเมินภาษี (ภดส.
7) โดยสงแบบประเมินใหแก
ผูเสียภาษี 

ภายในเดือน
กุมภาพันธ 

  

4)  การชําระภาษี ผูมีหนาที่ชาํระภาษีมาชําระ ภายในเดือน   
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ภาษี ณ องคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง 

เมษายน 

5) 
แจงเตือนผูชําระภาษีที่มี
ภาษีคางชําระ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ออกหนังสือแจงเตือนผูคาง
ชําระภาษี 

ภายในเดือน
พฤษภาคม 

  

7. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
7.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 
 ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอ่ืน
ที่ออกใหโดยหนวยงาน
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบานพรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์โรงเรือนและ
ที่ดินพรอมสําเนาเชน
โฉนดท่ีดินใบอนุญาต
ปลูกสรางหนังสือ
สัญญาซื้อขายหรือให
โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 
 
 
 
 
 

4) 

หลักฐานการประกอบ
กิจการพรอมสําเนา
เชนใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย
ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
หรอืใบอนุญาต
ประกอบกิจการคาของ
ฝายสิ่งแวดลอมสัญญา
เชาอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบแสดง
ฐานะการเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 
 ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดําเนินการแทน) 
7.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
8. คาธรรมเนียม 

ไมมีคาธรรมเนียม 

9. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ (หมูท่ี 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช /โทร,โทรสาร 075-771511 / เว็บไซต 
www.thungprang.go.th) 

10. หมายเหตุ 
- 

 


