
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัช าระภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก อ าเภอดา่นขนุทด จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีนา้ทีใ่นการรับช าระภาษีทีด่นิ

และสิง่ปลกูสรา้งโดยมหีลกัเกณฑแ์ละ่ขัน้ตอนดงันี้ 

 1. ขัน้ตอนการรับช าระภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง  

 

 1.1 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก จัดท าบญัชรีายการทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง (ภ.ด.ส 3)  และบญัชรีายการหอ้งชดุ  

(ภ.ด.ส. 4) และจัดสง่ขอ้มลูรายการทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งของผูเ้สยีภาษีแตล่ะรายการตามประกาศใหผู้เ้สยีภาษ่ีทราบโดยตรง  

 

 1.2 ขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงบญัชรีายการทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งภายใน 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอื  

 

 1.3 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก จัดท าบญัชรีาคาประเมนิทนุทรัพยท์ีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง (ภ.ด.ส. 1)  และบญัชรีาคา

ประเมนิทนุทรัพยห์อ้งชดุ (ภ.ด.ส. 2)  

 

1.4 แจง้ประเมนิภาษีโดยสง่แบบประเมนิภาษีใหแ้กผู่เ้สยีภาษีภายในเดอืนกมุภาพันธ ์ของทกุปี ตามแบบหนังสอืแจง้การประเมนิ 

(ภ.ด.ส. 6) 

 

1.5 ผูเ้สยีภาษีมหีนา้ทีช่ าระภาษีภายในเดอืนเมษายน ของทกุปี 

  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก (โทร.0-4493-

8820)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :31 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ประชาชนตรวจสอบรายการทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง เพือ่ขอแกไ้ข
แบบ ภ.ด.ส. 3 

 (หมายเหต:ุ -) 

30 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลดา่นนอกอ าเภอ
ดา่นขนุทดจังหวดั

นครราชสมีา 

2) การพจิารณา 
พนักงานประเมนิตรวจสอบเอกสารและรับช าระภาษี 

(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลดา่นนอกอ าเภอ

ดา่นขนุทดจังหวดั
นครราชสมีา 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

3) 

 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิท์ ีด่นิเชน่โฉนดทีด่นิ , น.ส.3 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ  1 ชดุ 

ส าเนา 0  ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

- 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 

- 

6) 

 

ใบเสร็จหรอืส าเนาใบเสร็จการช าระคา่ภาษบี ารุงทอ้งทีข่องปีกอ่น  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) - - 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่ 70/3 หมูท่ี ่4 ต าบลดา่นนอกอ าเภอดา่นขนุทดจังหวดันครราชสมีา  30210)) 

2) ส านักงานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก  

(หมายเหต:ุ (โทร.0-4493-8820)) 

3) เว็บไซต ์www.dannok.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) (หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 

 

 



 

ชือ่กระบวนงาน:การรับช าระภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักบรหิารการปกครองทอ้งทีก่รมการปกครองส านักบรหิารการปกครองทอ้งที่  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

1)พระราชบญัญัตภิาษีทีด่นิและส ิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562  

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการรับช าระภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่น

นอก 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


