
กระบวนการ
การจัดท�าบัญช ี

รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การประเมินภาษี

1

2

3

กระบวนการในทางปฏิบัติ
การจัดท าบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อปท. แต่งตั้งพนักงานส ารวจ 
และประกาศก าหนดเวลาส ารวจ
ก่อนการส ารวจ ไม่น้อยกว่า 15 วัน

อปท. ส ารวจประเภท 
จ านวน ขนาด

และการใช้ประโยชน์
ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อปท. จัดท าบัญชี
รายการที่ดิน/
สิ่งปลูกสร้าง

อปท. ปิดประกาศบัญชีรายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสร้าง
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งข้อมูล

ตามบัญชีฯ ให้ผู้เสียภาษีด้วย 

ผู้เสียภาษี
ยื่นค าร้องขอแก้ไข +

แจ้งการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ภายใน 60 วัน

การประเมินภาษีและการช าระภาษี

ผู้บริหารท้องถิ่น

อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน/ส่ิงปลูก
สร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ ก่อน 1 ก.พ. 

(ตามหลักเกณฑ์/วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง)

อปท. ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี 
(รายการ ราคาประเมินฯ ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษี จ านวนภาษี) ให้ผู้เสียภาษี ภายใน ก.พ.

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ช าระภาษีภายใน เม.ย.

เกินก าหนดเวลา
(ภาษีค้างช าระ)

1. ยื่นค าร้องคัดค้านภายใน 30 วัน

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องภายใน 60 วัน 
ถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี
ถ้าไม่เห็นชอบ 

2. ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

คกก. พิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยภายใน 60 วัน
แจ้งผลใน 15 วัน 

ถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี 
ถ้าไม่เห็นชอบ/พิจารณาล่าช้า

3. ฟ้องศาลภายใน 30 วัน

ศาลภาษีอากรกลาง

ผู้เสียภาษี

- ค่าภาษี
- เบี้ยปรับ
- เงินเพิ่ม

อปท. แต่งตั้งพนักงานส�ารวจ  

และประกาศก�าหนดเวลาส�ารวจ  

ก่อนการส�ารวจ ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

กระบวนการในทางปฏิบัติ
การจัดท าบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อปท. แต่งตั้งพนักงานส ารวจ 
และประกาศก าหนดเวลาส ารวจ
ก่อนการส ารวจ ไม่น้อยกว่า 15 วัน

อปท. ส ารวจประเภท 
จ านวน ขนาด

และการใช้ประโยชน์
ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อปท. จัดท าบัญชี
รายการที่ดิน/
สิ่งปลูกสร้าง

อปท. ปิดประกาศบัญชีรายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสร้าง
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งข้อมูล

ตามบัญชีฯ ให้ผู้เสียภาษีด้วย 

ผู้เสียภาษี
ยื่นค าร้องขอแก้ไข +

แจ้งการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ภายใน 60 วัน

การประเมินภาษีและการช าระภาษี

ผู้บริหารท้องถิ่น

อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน/ส่ิงปลูก
สร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ ก่อน 1 ก.พ.

(ตามหลักเกณฑ์/วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง)

อปท. ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี 
(รายการ ราคาประเมินฯ ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษี จ านวนภาษี) ให้ผู้เสียภาษี ภายใน ก.พ.

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ช าระภาษีภายใน เม.ย.

เกินก าหนดเวลา
(ภาษีค้างช าระ)

1. ยื่นค าร้องคัดค้านภายใน 30 วัน

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องภายใน 60 วัน 
ถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี
ถ้าไม่เห็นชอบ 

2. ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

คกก. พิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยภายใน 60 วัน
แจ้งผลใน 15 วัน 

ถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี 
ถ้าไม่เห็นชอบ/พิจารณาล่าช้า

3. ฟ้องศาลภายใน 30 วัน

ศาลภาษีอากรกลาง

ผู้เสียภาษี

- ค่าภาษี
- เบี้ยปรับ
- เงินเพิ่ม

อปท. ส�ารวจประเภท จ�านวน 

ขนาด และการใช้ประโยชน์ของ

ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

กระบวนการในทางปฏิบัติ
การจัดท าบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อปท. แต่งตั้งพนักงานส ารวจ 
และประกาศก าหนดเวลาส ารวจ
ก่อนการส ารวจ ไม่น้อยกว่า 15 วัน

อปท. ส ารวจประเภท 
จ านวน ขนาด

และการใช้ประโยชน์
ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อปท. จัดท าบัญชี
รายการที่ดิน/
สิ่งปลูกสร้าง

อปท. ปิดประกาศบัญชีรายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสร้าง
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งข้อมูล

ตามบัญชีฯ ให้ผู้เสียภาษีด้วย 

ผู้เสียภาษี
ยื่นค าร้องขอแก้ไข +

แจ้งการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ภายใน 60 วัน

การประเมินภาษีและการช าระภาษี

ผู้บริหารท้องถิ่น

อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน/ส่ิงปลูก
สร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ ก่อน 1 ก.พ.

(ตามหลักเกณฑ์/วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง)

อปท. ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี 
(รายการ ราคาประเมินฯ ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษี จ านวนภาษี) ให้ผู้เสียภาษี ภายใน ก.พ.

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ช าระภาษีภายใน เม.ย.

เกินก าหนดเวลา
(ภาษีค้างช าระ)

1. ยื่นค าร้องคัดค้านภายใน 30 วัน

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องภายใน 60 วัน 
ถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี
ถ้าไม่เห็นชอบ 

2. ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

คกก. พิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยภายใน 60 วัน
แจ้งผลใน 15 วัน 

ถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี 
ถ้าไม่เห็นชอบ/พิจารณาล่าช้า

3. ฟ้องศาลภายใน 30 วัน

ศาลภาษีอากรกลาง

ผู้เสียภาษี

- ค่าภาษี
- เบี้ยปรับ
- เงินเพิ่ม

อปท. จัดท�าบัญชี

รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

อปท. ปิดประกาศบัญชี

รายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจดัส่งข้อมูล 

ตามบญัชฯี ให้ผู้เสียภาษี 

ตรวจสอบก่อนประเมินภาษี  

เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

กระบวนการในทางปฏิบัติ
การจัดท าบัญชีรายการที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อปท. แต่งตั้งพนักงานส ารวจ 
และประกาศก าหนดเวลาส ารวจ
ก่อนการส ารวจ ไม่น้อยกว่า 15 วัน

อปท. ส ารวจประเภท 
จ านวน ขนาด

และการใช้ประโยชน์
ของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อปท. จัดท าบัญชี
รายการที่ดิน/
สิ่งปลูกสร้าง

อปท. ปิดประกาศบัญชีรายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสร้าง
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งข้อมูล

ตามบัญชีฯ ให้ผู้เสียภาษีด้วย 

ผู้เสียภาษี
ยื่นค าร้องขอแก้ไข +

แจ้งการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์
ภายใน 60 วัน

การประเมินภาษีและการช าระภาษี

ผู้บริหารท้องถิ่น

อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน/ส่ิงปลูก
สร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ ก่อน 1 ก.พ.

(ตามหลักเกณฑ์/วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง)

อปท. ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี 
(รายการ ราคาประเมินฯ ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษี จ านวนภาษี) ให้ผู้เสียภาษี ภายใน ก.พ.

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ช าระภาษีภายใน เม.ย.

เกินก าหนดเวลา
(ภาษีค้างช าระ)

1. ยื่นค าร้องคัดค้านภายใน 30 วัน

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องภายใน 60 วัน 
ถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี
ถ้าไม่เห็นชอบ 

2. ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

คกก. พิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยภายใน 60 วัน
แจ้งผลใน 15 วัน 

ถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี 
ถ้าไม่เห็นชอบ/พิจารณาล่าช้า

3. ฟ้องศาลภายใน 30 วัน

ศาลภาษีอากรกลาง

ผู้เสียภาษี

- ค่าภาษี
- เบี้ยปรับ
- เงินเพิ่ม

  อปท. ส่งหนงัสอืแจ้งการประเมินภาษี 

(รายการ ราคาประเมินท่ีดนิ/ส่ิงปลกูสร้าง/ 

อัตราภาษี/จ�านวนภาษี) ให้ผูเ้สยีภาษี 

อปท. ประกาศราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

และอัตราภาษีที่จัดเก็บ

การช�าระภาษี

ผู้เสียภาษี

ไม่เห็นด้วย

ยื่นค�าร้องคัดค้านภายใน 30 วัน 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค�าร้องภายใน 60 วัน 1

2

3

ถ้าเห็นชอบ / พิจารณาล่าช้า รับเงินคืนภายใน 1 ปี               ถ้าไม่เห็นชอบ

เห็นด้วย

ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน 

คกก. พิจารณาอุทธรณ์ภาษีประจ�าจังหวัดวินิจฉัยภายใน 60 วัน

ถ้าเห็นชอบ รับเงินคืนภายใน 1 ปี              ถ้าไม่เห็นชอบ/พิจารณาล่าช้า

• ศาลภาษีอากรกลาง

ฟ้องศาลภายใน 30 วัน 

ช�าระภาษีภายใน เม.ย. 

( ปี 2563 ขยายเวลาถงึ ส.ค. 2563 )

เกินก�าหนดเวลา                                   

(ภาษีค้างช�าระ)

• ค่าภาษี

• เบี้ยปรับ

• เงินเพิ่ม

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ช�าระภาษีที่ อปท. ทางไปรษณีย์

ผ่านธนาคาร หรอืวิธีการอ่ืนตามท่ี มท. ประกาศก�าหนด
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