
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๑  วรรคสาม  มาตรา  23  วรรคสี่  
มาตรา  24  มาตรา  30  มาตรา  56  มาตรา  57  วรรคหนึ่ง  มาตรา  63  วรรคสอง  และมาตรา  74  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบนี้ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษ”ี  หมายความว่า  นายกเทศมนตร ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“เหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป”  หมายความว่า  เหตุที่เกิดจากสาธารณภัย   
เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง  ภาวะฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟป่า  
ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด  อากาศหนาวจัดผิดปกติ   ภัยสงคราม  
และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย  กองก าลังจากนอกประเทศ  ตลอดจนภัยอื่น  ๆ   
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
และยากที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  และให้หมายความรวมถึงภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วย 

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



หมวด  1 
การเลือกกรรมการภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 

และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  ตามมาตรา  74  วรรคสอง 
 

 

ส่วนที ่ 1 
การเลือกกรรมการภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 

 
 

ข้อ 5 ในกรณีไม่มีกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือว่างลง  หรือมีจ านวนน้อยกว่าห้าคน  
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ส ารวจจัดท าบัญชีรายชื่อนายกเทศมนตรี  หรือ  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ที่ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศรายชื่อ  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จะด าเนินการคัดเลือกผู้แทนต าแหน่งนั้น 

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดจ านวนกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะรับสมัครคัดเลือก  
วันที่  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือกด้วย 

ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้ด ารงต าแหนง่นายกเทศมนตรหีรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ตามบัญชีรายชื่อตามข้อ  5  ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการภาษีท่ีดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง  ทั้งนี้  จะต้องส่งหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการ  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ข้อ 7 องค์ประชุมของการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ต้องมีนายกเทศมนตรี  
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 

(1) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายชื่อน้อยกว่าสิบคน  
ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าจ านวนสามคน  ถือเป็นองค์ประชุม 

(2) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายชื่อตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  
ต้องมีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  ถือเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คนหนึ่ง 
มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามจ านวนที่ประกาศคัดเลือกแต่ไม่เกิน
ห้าคน 

ข้อ 9 วิธีการคัดเลือกนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด   
เพื่อเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(1) วิธีลงคะแนน  ให้แจกใบลงคะแนนที่มีรายชื่อผู้สมัครให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือท า
เครื่องหมายกากบาท  (X)  แล้วน ามาหย่อนลงในภาชนะที่ก าหนด   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



(2) การตรวจนับคะแนน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ตรวจ
นับคะแนน 

(3) กรณีใบลงคะแนนตาม  (1)  มีการลงคะแนนคัดเลือกเกินจ านวนที่คัดเลือก  ไม่ให้น า   
ใบลงคะแนนนั้นมานับคะแนน 

(4) ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันในล าดับเดียวกันหลายคน  ให้ใช้วิธีจับสลากรายชื่อ  
ผู้ได้คะแนนเท่ากัน  เพ่ือเรียงล าดับที่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว 

(5) เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดท าบัญชีรายชื่อ 
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากสูงไปหาต่ า   
พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกดังกล่าวด้วย  แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย   
ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน  
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างทราบต่อไป 

(6) ให้บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม  (5)   
มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันประชุมคัดเลือก 

ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตร ี หรือนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เป็นกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือก  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายชื่อ
ตามข้อ  5  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร 

(2) มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  
หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร 

ข้อ 11 ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือมีผู้สมัคร 
แต่น้อยกว่าจ านวนที่รับสมัคร  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธีประชุมนายกเทศมนตรี  หรือนายก  
องค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คัดเลือกกันเองให้ครบตามมาตรา  21  วรรคหนึ่ง  โดยให้น าความ 
ในข้อ  9  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 เมื่อกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มีจ านวนน้อยกว่าห้าคนหรือน้อยกว่า 
ที่จะประกาศรับสมัครคัดเลือกตามข้อ  10  (1)  และภายหลังมีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี   
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เพ่ิมขึ้น  ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  ให้ครบจ านวนตามมาตรา  21  วรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ให้น าความในข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  
ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  และข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 13 การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นอ านาจเฉพาะตัว  ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องกระท าด้วยตนเอง  ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะท าหน้าที่แทนหรือจะมอบให้
ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้ 

ข้อ 14 เมื่อต าแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ไม่มีหรือว่างลง  หรือมีจ านวน  
น้อยกว่าห้าคน  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตามข้อ  9  (6)  ซึ่ งมีล าดับสูงสุดในขณะนั้น
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเหตุ
ดังกล่าว  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แทนต าแหน่งที่ว่างทราบโดยเร็ว 

ส่วนที ่ 2 
การเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณก์ารประเมินภาษ ี ตามมาตรา  74  วรรคสอง 

 
 

ข้อ 15 การเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  
เพ่ือเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  จ านวนไม่เกินสองคน  ให้น าความในส่วนที่  1   
การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  2 
การแจ้งและการส่งเรื่องเกี่ยวกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามมาตรา  23  วรรคสี ่
 

 

ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา  
โดยอย่างน้อยให้มีเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) หนังสือขอค าปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดซึ่งมีการอ้างอิง

ประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๓) หนังสือให้ค าปรึกษาหรอืค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
(๔) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
ข้อ 17 กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือกระทรวงมหาดไทย  

เคยมีค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็น
เดียวกัน  หรือในลักษณะเดียวกันมาก่อนแล้ว  ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตอบโดยส่งค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าที่เคยให้ไว้ไปให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด    

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



โดยไม่ต้องด าเนินการให้มีการพิจารณาวินิจฉัยใหม่ก็ได้  เว้นแต่  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรพิจารณาทบทวนค าวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา  23 

ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษา 
หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  19  
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าตามมาตรา  23  แล้ว  ให้กระทรวงมหาดไทย 
แจ้งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  
พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดอื่น  และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ข้อ 19 กระทรวงมหาดไทยอาจด าเนินการเผยแพร่ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน า   
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

หมวด  3 
การรวบรวมและจดัส่งข้อมลูการจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง  ตามมาตรา  24 

 
 

ข้อ 20 ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดเกบ็  จ านวนภาษีที่จัดเก็บ  มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เปน็ฐาน
ในการค านวณภาษีของปีที่ผ่านมา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ที่ต้องจัดส่งและรวบรวมให้แก่กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

(1) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปี   
ที่ผ่านมา  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) จ านวนผู้เสียภาษี 
 (ข) จ านวนเงินภาษีท่ีจัดเก็บได้ 
 (ค) จ านวนผู้ค้างช าระภาษี 
 (ง) จ านวนเงินภาษีค้างช าระ 
(2) ข้อมูลการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการ

ค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
ข้อ 21 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  ให้แก่คณะกรรมการภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล

ตามข้อ  20  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าขึ้น 

ข้อ 22 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับรายงานตามข้อ  21  แล้ว
จัดส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ดังนี้ 

(1) จัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  (1)  และ  (2)  และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ  21   
ให้กระทรวงการคลัง 

(2) จัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  (1)  และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ  21   
ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวด  4 
การจดัท าบญัชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามมาตรา  30 

 
 

ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส ารวจแล้ว  มาจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพ่ือประกาศไว้   
ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่อื่นตามที่ เห็นสมควร   
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน  
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายการที่ดิน  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทท่ีดิน   
 (ข) เลขที่เอกสารสิทธิ์ 
 (ค) เลขที่ดิน   
 (ง) หน้าส ารวจ   
 (จ) จ านวนเนื้อที่ดิน   
 (ฉ) ลักษณะการท าประโยชน์ในที่ดิน 
(๒) รายการสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง 
 (ข) เลขที่สิ่งปลูกสร้าง 
 (ค) จ านวนพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 
 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง 
 (จ) อายุสิ่งปลูกสร้าง 
(๓) รายการอาคารชุด  ประกอบด้วย 
 (ก) ชื่ออาคารชุด 
 (ข) เลขที่ห้องชุด 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (ค) จ านวนพื้นที่ห้องชุด 
 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในห้องชุด 
ข้อ 24 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  โดยจัดท าแยก

เป็นชุดเรียงล าดับตามประเภทที่ดิน  และชื่ออาคารชุด   
ข้อ 25 การจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบตามข้อ  24  

ให้ระบุล าดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

หมวด  5 
การลดหรอืยกเว้นภาษี  ตามมาตรา  56  และมาตรา  57  วรรคหนึง่ 

 
 

ข้อ 26 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ในปีต่อไปเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ประกาศให้ผู้ เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
อันเนื่องมาจากเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียด  
ความเสียหายของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอัน พ้นวิสัยต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลา  สถานที่  และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด 

(2) ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่มาลงทะเบียนตาม  (1)  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการส ารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย 
ของผู้เสียภาษีที่มีรายชื่อในประกาศตาม  (2)   

(4) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับ
ความเสียหายหรือถูกท าลาย  และจ านวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

 (ก) เสียหายไม่เกินสองในสามของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด  ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย 
 (ข) เสียหายเกินกว่าสองในสามของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
(5) รายงานบัญชีตาม  (4)  รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  เพ่ือขอความเห็นชอบ
การลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบที่หนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 
 (ข) รอบที่สอง  ภายในเดือนสิงหาคม 
 (ค) รอบที่สาม  ภายในเดือนธันวาคม 

้หนา   ๗
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(6) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจ านวนที่คณะกรรมการ  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว  
ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป 
ข้อ 27 นอกจากกรณีมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
ต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  โดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี  ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไปได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซม 
ในส่วนส าคัญ   

(2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการส ารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ของผู้เสียภาษีที่มายื่นค าร้องตาม  (1)   

(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้อง
ซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  และจ านวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรอืยกเวน้ภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชนไ์ดบ้างส่วน  ให้ลดภาษีลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   
 (ข) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
(4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีตาม  (3)  รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสาร  

ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณี  เพื่อขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบที่หนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 
 (ข) รอบที่สอง  ภายในเดือนสิงหาคม 
 (ค) รอบที่สาม  ภายในเดือนธันวาคม 
(5) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจ านวนที่คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว  
ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป 
หมวด  6 

การออกค าสัง่และท าการตรวจค้น  และการเข้าไปในทีด่นิหรอืสิ่งปลกูสร้างของผู้เสียภาษี 
ตามมาตรา  63  วรรคสอง 

 
 

ข้อ 28 การตรวจค้นต้องกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือ 
ในระหว่างเวลาท าการของผู้เสียภาษีที่มิได้ช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม   

ข้อ 29 การตรวจค้นต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับช าระภาษีค้างช าระ  
เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  โดยต้องมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานต่าง ๆ  ก่อนด าเนินการตรวจค้น 

ข้อ 30 ค าสั่งให้ท าการตรวจค้น  ให้จัดท าขึ้นจ านวนสามฉบับ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้   
ฉบับที่หนึ่งน าไปแสดงแก่ผู้รับการตรวจค้น  ฉบับที่สองติดไว้กับสมุดค าสั่งให้ท าการตรวจค้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึกเสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือการท าการตรวจค้น   

ข้อ 31 ในการตรวจค้น 
(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งท าการตรวจค้นในแต่ละครั้ง  ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน  โดยมีข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทวิชาการระดับช านาญการ  หรือประเภท
ทั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป  เป็นหัวหน้าชุดที่ท าการตรวจค้น 

(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งท าการตรวจค้นจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น
ทุกกรณี  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับการตรวจค้นทราบถึงความประสงค์ในการตรวจค้น  โดยแสดงความบริสุทธิ์
ให้ผู้รับการตรวจค้นเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา  และให้บันทึก  
ไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของค าสั่งตรวจค้นฉบับที่หนึ่ง  พร้อมให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อรับทราบ
ค าสั่งตรวจค้นนั้น  หากผู้รับการตรวจค้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกถึงเหตุนั้นไว้ด้วย 

(3) ต้องกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  หากไม่สามารถท าการตรวจค้นได้ด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ให้แจ้งเจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่นั้นทราบ  เพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น 

(4) ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมิให้เอกสาร  หลักฐานที่เกี่ยวกับการบังคับช าระภาษี   
ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้  และให้ใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  
ต่อการบังคับช าระภาษีเท่านั้น 

(5) ต้องท าการตรวจค้นโดยสุภาพ  ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย  กระจัดกระจาย  
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ  และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประกอบการของผู้รับการตรวจค้นจนเกิน
ความจ าเป็น 
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ข้อ 32 การตรวจค้นที่ไม่อาจกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้น
น าพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานีต ารวจแห่งท้องที่เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน  ณ  สถานีต ารวจ 
แห่งท้องที่   

ข้อ 33 การปฏิบัติเมื่อท าการตรวจค้นแล้วเสร็จ 
(1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกรายละเอียดการตรวจค้นตามแบบท้าย  

ระเบียบนี้จ านวนสามฉบับ  พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง  และให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อ
รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกล่าว  โดยบันทึกฉบับที่หนึ่งมอบให้กับผู้รับการตรวจค้น  ฉบับที่สอง
ติดไว้กับสมุดค าสั่งให้ท าการตรวจค้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึก
เสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการท าการตรวจค้น    

(2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้น  ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารหลักฐาน 
ที่ท าการตรวจยึดทุกฉบับ  หากจ านวนเอกสารหลักฐานมีจ านวนมาก  ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าชุด  
ว่าจะลงนามเฉพาะในเอกสารที่เห็นว่าส าคัญก็ได้ 

ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกเพ่ือรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที  หรือในวันท าการแรก  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงค าสั่งตรวจค้น  การแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ  
การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนเข้าท าการตรวจค้น 

(2) ชื่อผู้รับการตรวจค้น  หากเป็นกรณีอื่นซึ่งไม่มีผู้รับการตรวจค้น  หรือมีการแจ้งให้   
เจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่นั้นทราบเพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น  ให้แสดงรายละเอียดไว้ด้วย 

(3) วัน  เวลาที่เริ่มท าการตรวจค้น  และสิ้นสุดการตรวจค้น 
(4) ลักษณะการตรวจค้น  การตรวจพบเอกสารหลักฐาน  การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน   

และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ของการตรวจค้น 
ข้อ 35 การออกค าสั่งตรวจค้น  จะต้องจัดท าทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน  และการนับเลข

ของค าสั่งตรวจค้น  ให้นับตามปีปฏิทิน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ค ำสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
ที่........../.................... 

เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
 

 ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่... ........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด.................. ... 
ส านักงานอยู่ท่ี......................................................... ................................................................................ 
ได้ค้ างช าระภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี ...................ถึงปีภาษี .....................เป็น เงิน
.....................................บาท...........สตางค์ (.......... ...................) เบี้ยปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงินเพ่ิมเป็นเงิน.....................................บาท...........สตาง ค์ 
(.............................)  โดย  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/...........  
ลงวันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ช าระค่าภาษีค้างช าระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ช าระค่าภาษีค้างช าระ
ให้เป็นการเสร็จสิ้นไป  

 เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                   
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   (ชื่อต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ออกค าสั่ง)  จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาท าการตรวจค้น   
ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 1. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  
สังกัด.......................................... ............................... 
 2. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  
สังกัด.........................................................................  
 3. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................ 
สังกัด.........................................................................  
ณ สถานที่และหรือเก่ียวเนื่องกับสถานที่ดังต่อไปนี้ 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 

 



ใบรับเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ 
 

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

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

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

สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................. 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย....................................................................  
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย......................... ......แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จงัหวดั..................... ส านกังานอยู่ท่ี...................................... 
............................................................................................................................ ............. ตามค าสั่งให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้ เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )               
เลขที่.....................ลงวันที่..............................  

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

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

 



บันทึกผลกำรตรวจค้นยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
 

 บันทึกฉบับนี้ได้ท าที่ 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 เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย............................................................. ....... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน..... .......................................ตรอก/ซอย...............................แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด..................... ส านักงานอยู่ที่............................ .......... 
..................................... ....................................................................................................  ตามค าสั่งให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี  เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนของผู้ เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )                        
เลขที่.....................ลงวันที่.............................. 

 ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงค าสั่งตรวจค้น และบัตรประจ าตัวให้ผู้รับการตรวจค้น
ดูแล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ....................... ...........................
โดยมี..................................................................................เป็นผู้ท 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 
         (..........................................) 
 


