
 

 

 
 
 
 

ค าสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
ที่........../.................... 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 
............................................. 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ดังนี้ 
  ๑. .............................................................. ....เป็นพนักงานประเมิน 
  2. ................................................................เปน็พนกังานเก็บภาษี 
  ๓. ................................................................ ..เป็นพนักงานส ารวจ  

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

    
    ลงชื่อ........................................ .. 
          (..........................................) 
            (ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 

2562 
.       (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)         . 

จังหวัด...................................... 
เลขที่ ............../................ 

 
วันออกบตัร ........../........../.......... 
บตัรหมดอายุ........../........../.......... 

 
บัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ 

ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 

.       (ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น)         . 
จังหวัด...................................... 

เลขที่ ............../................ 
 

วันออกบตัร ........../........../.......... 
บตัรหมดอายุ........../........../.......... 

 

 
แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง  แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามพระราชบัญญตัิภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
--------------------- 

ด้านหน้า 
 
 
 
 

              5.4 ซ.ม. 
 
 
 
 
 
                                        8.4 ซ.ม.  
 
                                       ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ออกบัตร 
 
 
 
 

ด้านหลัง 
 
 
 
 

              5.4 ซ.ม. 
 
 
 
 

 
                                        8.4 ซ.ม.  

 
 
 
 
 
 

      เลขประจ าตัวประชาชน 
                                  ..................................................... 

ชื่อ .................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................ 
สังกัด ............................................................... 
พนักงานส ารวจตามพระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562           

.......................                  .................................................... 
ลายมือชื่อ           (...................................................) 
                        ต าแหน่ง .................................................... 
                                              ผู้ออกบัตร 

รูปถ่าย
ขนาด 

2.5 x 3 
ซม. 



 

 

 
 
 
 

 
 

ประกาศ............................................... 
เรื่อง  การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

...................................... 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒7 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ....เจ้าพนักงานส ารวจ ได้แก่ ................................................................   จะเข้าท าการส ารวจที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในหมู่ที่.........................ต าบล........................... ........อ าเภอ..................................................
จังหวัด.............................................................ตั้งแต่วันที่.............เดือน.......................... พ.ศ. .........ระหว่าง
เวลา.................น. ถึงเวลา........น.  

 จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินแจ้งจ านวนเนื้อที่ดินและรายการอ่ืนๆ ต่อเจ้าพนักงานส ารวจ
ตามวัน เวลา ที่ก าหนดข้างต้น  

   ประกาศ ณ วันที่....................................................... 
 
    ลงชื่อ.......................................... 
          (........................................ ..) 
            (ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บัตรเลือกนายกเทศมนตรี 

เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
จังหวัด............................... 

 
 
 ข้าพเจ้า..........................................................ต าแหน่งนายกเทศมนตรี.. .................................... 
เลือกผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เพ่ือเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด...............  

1. ................................................................................................. 
2. ................................................................................................. 
3. ................................................................................................. 
4. ................................................................................................. 
5. ................................................................................................. 

 
 
 
     (ลายมือชื่อ) ..................................... ผู้เลือก 
          (.....................................) 
 
 
 
(ลายมือชื่อ) ........................................... . 
               (..........................................) 
ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. การเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือเป็นกรรมการภาษีที่ดินและ                       

สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้เลือกได้ไม่เกินจ านวน 1 คน 
2. บัตรเลือกกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทีม่ีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือ 
 เป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ 

  ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ข. บัตรที่เลือกเกินกว่าจ านวน 1 คน   
  ค. บัตรที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เลือก 
  ง. บัตรที่ส่งกลับคืนไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช้ากว่าวันที่ 15     
      กรกฎาคม 
  จ. บัตรที่ไม่ได้หย่อนลงหีบบัตรในกรณีที่มีการประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนน 
 



 

 

บัตรเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด................................ 

 
 
 ข้าพเจ้า.........................................ต าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล.............................. 
เลือกผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เพ่ือเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด...............  

1. ................................................................................................. 
2. ................................................................................................. 
3. ................................................................................................. 
4. ................................................................................................. 
5. ................................................................................................. 

 
 
 
     (ลายมือชื่อ) ..................................... ผู้เลือก 
          (.....................................) 
 
 
 
(ลายมือชื่อ) ........................................... . 
               (..........................................) 
ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. การเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือเป็นกรรมการภาษีที่ดินและ                       

สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้เลือกได้ไม่เกินจ านวน 1 คน 
2. บัตรเลือกกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทีม่ีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือ 
 เป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ 

  ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ข. บัตรที่เลือกเกินกว่าจ านวน 1 คน   
  ค. บัตรที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เลือก 
  ง. บัตรที่ส่งกลับคืนไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช้ากว่าวันที่ 15     
      กรกฎาคม 
  จ. บัตรที่ไม่ได้หย่อนลงหีบบัตรในกรณีที่มีการประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนน 
 
 



 

 

 
บัตรเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด................................ 
 

 
 ข้าพเจ้า.........................................ต าแหน่ง.............................................................  
เลือกผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เพ่ือเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด...............  

1. ................................................................................................. 
 
 
 
     (ลายมือชื่อ) ..................................... ผู้เลือก 
          (.....................................) 
 
 
 
(ลายมือชื่อ) ........................................... . 
               (..........................................) 
ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. การเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือเป็นกรรมการภาษีที่ดินและ                       

สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้เลือกได้ไม่เกินจ านวน 1 คน 
2. บัตรเลือกกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทีม่ีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือ 
 เป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ 

  ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ข. บัตรที่เลือกเกินกว่าจ านวน 1 คน   
  ค. บัตรที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เลือก 
  ง. บัตรที่ส่งกลับคืนไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช้ากว่าวันที่ 15     
      กรกฎาคม 
  จ. บัตรที่ไม่ได้หย่อนลงหีบบัตรในกรณีที่มีการประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

บัตรเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด................................ 

 
 
 ข้าพเจ้า.........................................ต าแหน่ง.............................................................  
เลือกผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เพ่ือเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด...............
 1. ................................................................................................. 
 2. ................................................................................................. 
 
 
 
 
     (ลายมือชื่อ) ..................................... ผู้เลือก 
          (.....................................) 
 
 
 
(ลายมือชื่อ) ........................................... . 
               (..........................................) 
ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด..................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. การเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพ่ือเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้เลือกได้ไม่เกินจ านวน 2 คน 

2. บัตรเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทีม่ีลักษณะ 
 ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ 

  ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ข. บัตรที่เลือกเกินกว่าจ านวน 1 คน   
  ค. บัตรที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เลือก 
  ง. บัตรที่ส่งกลับคืนไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช้ากว่าวันที่ 15     
      กรกฎาคม 
  จ. บัตรที่ไม่ได้หย่อนลงหีบบัตรในกรณีที่มีการประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนน 
  
 



 

 

 
 

ภ.ด.ส. .........  
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประจ าปีภาษี พ.ศ. .... 

 

ที่............................/............................    ส านักงาน/ที่ท าการ............................... 

         วันที่....................เดือน..............................พ.ศ. ............ 

เรื่อง  แจ้งการประเมินเพ่ือเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เรียน  ................................................................................ 

  ตามท่ีท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย  
๑. ที่ดิน จ านวน .........แปลง  
๒. สิ่งปลูกสร้าง จ านวน..............หลัง 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จ านวน........ห้อง/หลัง 

  พนักงานประเมินได้ท าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างแล้ว เ ป็นจ านวนเงิน
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการท่ีปรากนในแบบแสดง
รายการค านวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 

ฉะนั้น ขอให้ท่านน าเงินภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างไปช าระ ณ ส านักงาน/ที่ท าการ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกป ีหรอื............................................................................. 

ถ้าไม่ช าระภาษีภายในก าหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และ
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  อนึ่ง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมิน         
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. ....... ภายใน  
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับค าร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ขอแสดงความนับถือ 
  
                   ............................................. 
           (............................................) 
          ต าแหน่ง..............................................  

 
 
 

           พนักงานประเมิน 



 

 

 
 
 

 
 
 
ภ.ด.ส. ..... 

                                                                           เล่มที่................ 
            เลขที่................ 

ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

              วันที่..................เดือน พ.ศ. .... 
  ได้รับเงินค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่...............ถนน.............................................ต าบล/แขวง................ ..........................
อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................................  ตามหนังสือแจ้งการประเมิน                 
เลขที.่.........../.................ลงวันที่...........เดือน..................... พ.ศ. .... ประจ าปีภาษี พ.ศ. .... 
 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

๑ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
๒ เบี้ยปรับ ร้อยละ…..    
๓ เงินเพ่ิมกรณีช าระเกินก าหนดเวลา..........เดือน    

     
     
     
     

ตัวอักษร (.......................................................)   

 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน            ลงชื่อ......................................พนักงานเก็บภาษี 
  (...................................................)        (........................................) 
 
 
 
 
 
 
 

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 
(มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

-ตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- 



 

 

 
 

 ค าร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน 
ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

      วันที่...............................................................  

เรียน.......................................................... 

  ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่........... .........
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ต าบล........ .................................................
เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......... .............................         
ได้ช าระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ประจ าปี  พ.ศ. . . . . . . . . . . . . . .  จ านวน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท 
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่................. ...........................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว) 

  มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จ านวน........................บาท 
เนื่องจาก       ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย  

                  เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
โดยได้ยื่นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการช าระเงิน 
๒. หนังสือมอบอ านาจกรณียื่นค าร้องแทน 
๓. บัตร ปชช.  

๔. อ่ืน ๆ .................................................................  

ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ยื่ นค าขอ 
            (.............................................................)  
            วันที่........................................................  

  
 
 
.................................................................................................................................................................................  
 
ได้รับค าร้องฉบับนี้ 
แต่วันที่...............................................................  
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้ าที่ผู้รับค าร้อง 
         (.............................................................)  
หมายเหตุ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ยื่นค าร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ช าระภาษี หรือไม่มารับเงินคืนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภ.ด.ส............ 



 

 

 
 
 
 

ค าร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
         ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 วันที่.........เดือน............................พ.ศ. .....  

เรื่อง  ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เรียน  ............................................................................. 

  ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 
พ.ศ. ....ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เลขที่....../...........ลงวันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ..... ซึ่งข้าพเจ้า
ได้รับเมื่อวันที่.......เดือน......................................พ.ศ. .... นั้น  

  ข้าพเจ้า...................................................................... ...ขอยื่นค าร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เนื่องจาก .................................................................................... ......................... 
.................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จ านวน...............ฉบับ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่ 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นค าร้อง  
              (.......................................................)  
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ได้รับค าร้องฉบับนี้ตั้งแตว่ันที่.........เดือน............................พ.ศ. .....  
 
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้อง  
        (..............................................................)  
ต าแหน่ง.......................................................... 
 
 
 

ภ.ด.ส............. 



 

 

 
 
 
 
 

ค าสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
ที่........../.................... 

เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

 ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่.. .............หมู่ที่...........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด.................. ... 
ส านักงานอยู่ท่ี.................................. ....................................................................................................... 
ได้ค้างช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ถึงปีภาษี. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เป็นเงิน
.....................................บาท...........สตางค์ (.............................) เบี้ยปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงินเพ่ิมเป็นเงิน.....................................บาท...........สตาง ค์ 
(.............................)  โดย  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/...........  ลง
วันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ช าระค่าภาษีค้างช าระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ช าระค่าภาษีค้างช าระให้เป็น
การเสร็จสิ้นไป  

 เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                   
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   (ชื่อต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นท่ีออกค าสั่ง)  จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาท าการตรวจค้น   ยึด
บัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 1. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  
สังกัด......................................................................... 
 2. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  
สังกัด.................................................................... ..... 
 3. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  
สังกัด.........................................................................  
ณ สถานที่และหรือเก่ียวเนื่องกับสถานที่ดังตอ่ไปนี้ คือ...............................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เวลา......................น. ถึงเวลา..... .....................น. 
 
    ลงชื่อ.......................................... 
          (..........................................) 
            (ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)    
 
ผู้ออกค าสั่ง :  ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 หรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ค าเตือน :  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวของตน และแสดงค าสั่งให้ตรวจค้นนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ทราบ และให้บันทึกวันเดือนปีท่ีได้จัดการดังกล่าวไว้ในด้านหลังของค าสั่งนี้ด้วย 



 

 

ใบรับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ 
 

   สถานที่บันทึก................................................... 

    วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....  

 ข้าพเจ้า..................................................................ต าแหน่ง................................................... 

สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ต าแหน่ง...................................................................................................................... ....................................... 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
ผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย................................................................ .... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย................ ...............แขวง/ต าบล
....................เขต/อ าเภอ....................จงัหวดั..................... ส านกังานอยู่ท่ี...................................... 
......................................................................................................................................... ตามค าสั่งให้ท าการตรวจ
ค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)               เลขที่
.....................ลงวันท่ี.............................. 

 ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาษีค้างช าระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพ่ือด าเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว้
ดังต่อไปนี้…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพ่ือด าเนินกิจการของท่าน 
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)...................................................... 
    
   ลงชื่อ.......................................... ผู้ยึด 
         (..........................................) 
 
   ลงชื่อ.................................. .......... เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งที่ยึด 
                                  (..........................................) 
    
   ลงชื่อ.......................................... พยาน 
         (..........................................) 
    
   ลงชื่อ.......................................... พยาน 
         (..........................................) 



 

 

 
บันทึกผลการตรวจค้นยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

 บันทึกฉบับนี้ได้ท าท่ี บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................ตรอก/
ซอย...............................แขวง/ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด.......................... ..... เมื่อวันที่
....................................................เวลา...........................น. 

 วันนี้ เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ต าแหน่ง...................................................สังกัด.................................... ........................พร้อมด้วย
............................................................................................................ต าแหน่ง................................................... 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
ผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย................................................................ .... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน.................................... ........ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล
....................เขต/อ าเภอ....................จงัหวดั..................... ส านกังานอยู่ท่ี...................................... 
......................................................................................................................................... ตามค าสั่งให้ท าการตรวจ
ค้น  ยึ ดบัญชี  เ อกสารหรื อหลั กฐ าน อ่ืนของผู้ เ สี ยภ าษี ของ   ( ชื่ อ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น )                        
เลขที่.....................ลงวันที่....................... ....... 

 ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงค าสั่งตรวจค้น และบัตรประจ าตัวให้ผู้รับการตรวจค้นดู
แล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเก่ียวพันกับ......................... .........................โดยมี
..................................................................................เปน็ผู้ท าการตรวจค้น 

 ผลการตรวจค้นปรากฏว่า..............................……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย.........................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
และทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย……………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้ท าให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
    
   ลงชื่อ.......................................... ผู้น าการตรวจค้น 
         (..........................................) 
    
   ลงชื่อ............................................  เจ้าหน้าที่   
                                  (..........................................) 
    
   
   ลงชื่อ.......................................... ผู้รับการตรวจค้น 
         (..........................................) 



 

 

 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

        เขียนที่................................................... 
    วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ. ..........  

  ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่ ............ 
ถนน..................................................ต าบล......................................................อ าเภอ......... .............................. 
จังหวัด.......................................................ขอยื่นแบบแสดงแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท 

๑. ที่ดิน จ านวน.................แปลง ดังนี้ 
    ๑.๑ แปลงที่......ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ต าบล......................

อ าเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือส าคัญ..... ...................
เนื้อท่ีดิน..........ไร่...........งาน.............วา เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ท าประโยชน์............................................................. 
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ท าประโยชน์....................................................................................... ........................
ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 
๒. สิ่งปลูกสร้าง  จ านวน.................หลัง  ดังนี้ 
    ๒.๑ หลังที่........ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ต าบล.........................อ าเภอ

...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือส าคัญ........................ขนาด
พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม.  เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ท าประโยชน์............................................... ........ 
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ท าประโยชน์...................................................................................................... .........
ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จ านวน.................ห้อง  ดังนี้ 
    ๓.๑ ชื่ออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่.....................  

ตั้งอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ต าบล..........................อ าเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขท่ีโฉนดหรือหนังสือส าคัญ.............................................ขนาดพ้ืนที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.  เดิม
อาคารชุด/ห้องชุดนี้ใช้ท าประโยชน์..............................................................บัดนี้ อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าวใช้ท า
ประโยชน์......................................................................... ............................................................................  
ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 
    
 
        (ลงชื่อ).............................................ผู้ร้อง  

                                              (.............................................) 
          (ลงชื่อ)........................................... เจ้าหน้าทีผู่้รับค าร้อง 

                                               (...........................................) 
        ต าแหน่ง..............................................   
     



 

 

 
 


