
คู่มือส ำหรับประชำชน 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร  :  งำนจัดเก็บรำยได้ กองคลัง   โทร.044-002102 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร    :  วันจันทร ์– ศุกร์  ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

          (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

  

  

งำนให้บริกำร     :  กำรรับช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   :  กองคลัง 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัต ิ

1.กำรประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง อัตรำภำษีที่จัดเก็บ และ
รำยละเอียดอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรจัดเก็บภำษี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลำตำม
กฎหมำย ก่อนวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 เลื่อนเป็น ก่อนวันที่ 1 เมษำยน 2564 

2.กำรแจ้งกำรประเมินภำษีโดยส่งแบบประเมินภำษีให้แก่ผู้เสียภำษี โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระยะเวลำตำมกฎหมำย ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 เลื่อนเป็น ภำยในเดือนเมษำยน 
2564 

3.กำรช ำระภำษีตำมแบบแจ้งประเมินภำษี โดยผู้มีหน้ำที่เสียภำษี ระยะเวลำตำมกฎหมำย 
ภำยในเดือนเมษำยน 2564 เลื่อนเป็น ภำยในเดือนมิถุนำยน 2564 

4.กำรผ่อนช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง โดยผู้มีหน้ำที่เสียภำษี ระยะเวลำตำมกฎหมำย     
1.งวดที่หนึ่ง ภำยในเดือนเมษำยน 2564 2.งวดที่สอง ภำยในเดือนพฤษภำคม 2564 3.งวดที่
สำม ภำยในเดือนมิถุนำยน 2564 เลื่อนเป็น 1.งวดที่หนึ่ง ภำยในเดือนมิถุนำยน 2564 2.งวดที่
สอง ภำยในเดือนกรกฎำคม 2564 3.งวดที่สำม ภำยในเดือนสิงหำคม 2564 

5.กำรมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ เสียภำษีที่ มีภำษีค้ ำงช ำระ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะเวลำตำมกฎหมำย ภำยในเดือนพฤษภำคม 2564 เลื่อนเป็น ภำยในเดือนกรกฎำคม 2564 

6.กำรแจ้งรำยกำรภำษีค้ำงช ำระให้ส ำนักงำนที่ดิน หรือส ำนักงำนที่ดินสำขำ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลำตำมกฎหมำย ภำยในเดือนมิถุนำยน 2564 เลื่อนเป็น ภำยใน
เดือนสิงหำคม 2564 



 

 

 

 

 

  

ระยะเวลำในกำรให้บริกำร     :     ใช้เวลำทั้งสิ้น 10 นำที / รำย 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

**ส ำเนำเอกสำรสิทธิ์ในที่ดิน 

**ส ำเนำบัตรประชำชนเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 

**ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

**หนังสือแจ้งเตือนที่ได้รับ 
 

 

 

 

ประเภทที่ดินตำมกฎหมำย ที่ต้องจ่ำยภำษี มีดังนี้ 

ที่อยู่อำศัย ถือเป็นที่ดินใช้ประโยชน์ ผู้เสียภำษีคือเจ้ำของบ้ำนหลังหลักคือผู้ที่มีชื่อ
บนโฉนดและทะเบียนบ้ำน โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นเจ้ำบ้ำน ส่วนบ้ำนหลังอื่นๆ ใช้ชื่อ
เจ้ำของบ้ำนที่มีชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ำนก็ได้ 

ที่อยู่อำศัยส ำหรับใช้ประโยชน์อื่นๆ กรณีเป็นอำคำรที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ 
พำณิชย กรรม, อุตสำหกรรม, อำคำรส ำนักงำน, โรงแรม, ร้ำนอำหำร ฯลฯ 

ที่ดินรกร้ำง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ กรณีเป็นที่ดินที่ทิ้งรกร้ำงว่ำงเปล่ำ ไม่ได้ใช้ท ำ
ประโยชน์ในปีก่อนหน้ำ ยกเว้นว่ำจะมีกฎหมำยห้ำมหรือให้ทิ้งไว้เพื่อกำรเกษตร 
หรือปล่อยไว้เพื่อใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร 



บ้ำนหลังหลัก 

มูลค่ำ 0-10 ล้ำนบำท ได้รับกำรยกเว้นภำษี 

10-50 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.02 

50-75 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.03 

75-100 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.05 

100 ล้ำนบำทขึ้นไป อัตรำภำษี 0.1 

บ้ำนหลังหลัก และที่ดิน 

มูลค่ำ 0-10 ล้ำนบำท ได้รับกำรยกเว้นภำษี 

10-50 ล้ำนบำท ได้รับกำรยกเว้นภำษี 

50-75 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.03 

75-100 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.05 

100 ล้ำนบำทขึ้นไป อัตรำภำษี 0.1 

บ้ำนหลังอื่น ๆ 

มูลค่ำ 0-10 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.02 

10-50 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.02 

50-75 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.03 

75-100 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.05 

100 ล้ำนบำทขึ้นไป อัตรำภำษี 0.1 

อัตรำภำษี ที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำและอื่น ๆ 

มูลค่ำ 0-50 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.3 

50-200 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.4 

200-1,000 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.5 

1,000-5,000 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.6 

5,000 ล้ำนบำทขึ้นไป อัตรำภำษี 0.7 

ภำระภำษี ที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำและอื่น ๆ 

มูลค่ำ 50 ล้ำนบำท ภำระภำษี 150,000 บำท 

100 ล้ำนบำท ภำระภำษี 350,000 บำท 

200 ล้ำนบำท ภำระภำษี 750,000 บำท 

1,000 ล้ำนบำท ภำระภำษี 4,750,000 บำท 

 **อัตรำค่ำธรรมเนียม** 

ที่ดินเกษตรกรรม 

มูลค่ำ 0-75 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.01 

มูลค่ำ 75-100 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.03 

มูลค่ำ 100-500 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.05 

มูลค่ำ 500-1,000 ล้ำนบำท อัตรำภำษี 0.07 

มูลค่ำ 1,000 ล้ำนบำทขึ้นไป อัตรำภำษี 0.01 

 

บุคคลธรรมดำได้รับยกเว้น อปท. ละไม่
เกิน 50 ล้ำนบำท และมีภำระภำษีดังนี้ 

มูลค่ำ 50 ล้ำนบำท ค่ำภำษี 0 บำท 

มูลค่ำ 100 ล้ำนบำท ค่ำภำษี 5,000 บำท 

มูลค่ำ 200 ล้ำนบำท ค่ำภำษี 40,000 บำท 


