
 
 

 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

 

งานให้บริการ 
 

การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
โทรศัพท์ 053 – 441961 ต่อ 12 
 

วันจันทร์ - วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

          ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่
ในการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และวิธีการ
เสียภาษ ี

2. ประกาศบัญชีรายการที่ดิน แสดงประเภท จ านวน และขนาด 
3. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี และรายละเอียดที่จ าเป็น ก่อนวันที่ 1 กพ.ของทุกปี 
4. ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 
5. กรณีพอใจการประเมิน  

1) ประชาชนเสียภาษีภายในเดือนเมษายน  
2) ประชาชนเสียภาษีหลังเดือนเมษายนโดย อปท. แจ้งเตือน 

- เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 10 
- เสียภายในก าหนดหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 20 
- เสียเกินก าหนดในหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 40  
- เสียเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) 
(ไม่เสียภาษีภายใน 90 วัน อปท. มีอ านาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 

6. กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน 
- ผู้บริหารเห็นด้วย แจ้งผู้เสียภาษีเพ่ือช าระภาษีหรือให้มารับเงินคืน(กรณีได้ช าระ เงินแล้ว) 
  ภายใน 15 วัน 
- ผู้บริหารไม่เห็นด้วย ผู้เสียภาษีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 30 วัน  
  นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง 
- ผู้เสียภาษีเห็นด้วยด าเนินการช าระภาษี 
- ผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับค าวินิจฉัย 

7. อปท.ส่งข้อมูลการจัดเก็บจ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

คู่มือกระบวนงานที่ 24 
ชื่อกระบวนงาน     การรับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 



  
8. ค่าธรรมเนียม 

1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15% 
ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และกิจการอ่ืนตามที่ประกาศ 
ก าหนด 

- มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% 
- มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 
- มูลค่า 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 
- มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% 
- มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 

ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา ส าหรับมูลค่าที่ดิน 50 ล้านบาทแรก พร้อมทั้งยกเว้นการจัดเก็บ ภาษีกับ
บุคคลธรรมดาใน 3 ปีแรกท่ีกฎหมายบังคับใช้ 

2. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3% 
กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน 

- มูลค่าไม่ถึง 25 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 
- มูลค่า 25-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 
- มูลค่า 50 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% 

กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
- มูลค่าไม่ถึง 40 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% 
- มูลค่า 40-65 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 
- มูลค่า 65-90 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 
- มูลค่า 90 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%กรณีบ้านหลังอ่ืน ๆ 
- มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% 
- มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 
- มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 
- มูลค่า 100 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10%  

กรณีบ้านหลังหลักที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (เจ้าของบ้านอาศัยอยู่เอง) ได้รับการยกเว้นภาษี  
50 ล้านบาทแรก ส่วนกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดิน เช่า)                
จะได้รับการยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก 

3. กลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2% 
- มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% 
- มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% 
- มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% 
- มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% 
- มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7% 

4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ท˚าประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แต่จะเพ่ิมเพดานเป็น 3% เมื่อปล่อย 
รกร้างว่างเปล่า ติดต่อกัน 3 ปี หมายถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร หรือถูก



ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า 
- มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% 
- มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% 
- มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% 
- มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% 
- มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7% 

นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จะถูกเก็บภาษีเพ่ิมอีก 0.3% ในปีที่ 4 และถูกเก็บ
เพ่ิมข้ึน 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการน˚ามาท˚าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3% 

ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน 2 ปีแรก (2563-2564) ส่วนปี 
ต่อไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที 
 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน กรณีแจ้ง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

เทศบาลต าบลบ้านแหวนจะเป็นผู้ประเมินให้ และจะส่งแบบ
ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของแต่ละปี และ
ต้องช าระภาษีภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีนั้น 

แบบประเมินภาษีประกอบด้วย 
1. รายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
2. ราคาประเมินทุนทรัพย ์
3. อัตราภาษ ี
4. จ านวนภาษีท่ีต้องช าระ 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน / หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
ปรากฏเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก (ฉบับจริงหรือส าเนา) 

จ านวน     1    ฉบับ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน     1    ฉบับ 
3. ใบเสร็จรับเงินฉบับเดิม (ถ้ามี)  จ านวน     1    ฉบับ 
4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน) จ านวน     1    ฉบับ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน     1    ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน     1    ฉบับ 

ข้อควรทราบ 

ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 



การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
1. เขียนค าร้องทั่วไปที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
2. ศูนย์รับเรื่องการบริการสาธารณะ 
3. เว็บไซต์ www.baanwan.go.th 
4. Facebook : https://www.facebook.com/tbbaanwan 
5. อีเมล์ : info@baanwan.go.th 

 


