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คูมือสำหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลชะมวง 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
สถานที่/ชองทางใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
1.กองคลัง วันจันทร ถึง ศุกร 
                โทร : 074 829 835 (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
                โทรสาร : 074 829 835 ตอ 102 ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ/การพิจารณาอนุญาต 
           ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีใน
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยมีหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้  
          1.องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตำบล) ประชาสัมพันธขั้นตอน และวิธีการ
ชำระภาษี  
          2. ประกาศบัญชีรายการท่ีดินแสดงประเภทจำนวนและขนาด  
          3. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี และรายละเอียดที่จำเปน กอนวันที่ 1 ก.พ.ของทุกป  
          4. ผูชำระภาษีรับแจง  
          5. กรณีพอใจการประเมิน  
             1) ประชาชนชำระภาษีภายในเดือนเมษายน  
             2) ประชาชนชำระภาษีหลังเดือนเมษายนโดย อปท. แจงเตือน  
                     - ชำระกอนไดรับหนังสือแจงเตือนเบี้ยปรับรอยละ 25  
                     - ชำระภายในกำหนดหนังสือแจงเตือนเบี้ยปรับรอยละ 50  
                     - ชำระเกินกำหนดในหนังสือแจงเตือนเบี้ยปรับ 1 เทาของคาภาษ ี 
                     - ชำระเพ่ิมอีกรอยละ 1 ตอเดือนของภาษีคาง  
              (ไมชำระภาษีภายใน 90 วัน อปท. มีอำนาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน) 
          6. กรณีไมพอใจการประเมิน ยื่นคัดคานตอผูบริหารทองถ่ินภายใน 30 วัน  
                     - ผูบริหารเห็นดวย แจงผชำระภาษีเพ่ือชำระภาษีหรือใหมารับเงินคืน (กรณีไดชำระเงินแลว) 
ภายใน 15 วัน 
                     - ผูบริหารไมเห็นดวย ผูชำระภาษีอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายใน 30 วัน นับตั้งแต
ไดรับแจง  
                     - ผูชำระภาษีเห็นดวย ดำเนินการชำระภาษี  
                     - ผูชำระภาษีไมเห็นดวย ฟองศาลภายใน 30 วัน นับแตไดรับคำวินิจฉัย  
           7.อปท. สงขอมูลการจัดเก็บจำนวนภาษีที่จัดเก็บ มูลคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง      
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช จำนวนเอกสาร 

1.บตัรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ 

1 ฉบับ 

2.สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

คาธรรมเนียม 

1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15% สำหรับการใชที่ดินเพ่ือทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวนำ้และ
กิจการอื่นตามที่ประกาศกำหนด  
          - มูลคา 0-75 ลานบาท อัตราภาษี 0.01%  
          - มูลคา 75-100 ลานบาท อัตราภาษี 0.03%  
          - มูลคา 100-500 ลานบาท อัตราภาษี 0.05%  
          - มูลคา 500-1,000 ลานบาท อัตราภาษี 0.07%  
          - มูลคาเกิน 1,000 ลานบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%  
                 ยกเวนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับมูลคาที่ดิน 50 ลานบาทแรกพรอมทั้งยกเวนการจัดเก็บ  
ภาษีกับบุคคลธรรมดาใน 3 ปแรกที่กฎหมายบังคับใช  
2. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3%  
    กรณีบานหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเปนเจาของท้ังที่ดินและสิ่งปลูกสรางและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  
         - มูลคาไมถึง 25 ลานบาท อัตราภาษี 0.03%  
         - มูลคา 25-50 ลานบาท อัตราภาษี 0.05%  
         - มูลคา 50 ลานบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10%  
   กรณีบานหลังหลัก โดยบคุคลธรรมดาเปนเจาของเฉพาะสิ่งปลูกสรางและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  
         - มูลคาไมถึง 40 ลานบาท อัตราภาษี 0.02%  
         - มูลคา 40-65 ลานบาท อัตราภาษี 0.03%  
         - มูลคา 65-90 ลานบาท อัตราภาษี 0.05%  
         - มูลคา 90 ลานบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10%  
   กรณีบานหลังอ่ืน ๆ  
         - มูลคาไมถึง 50 ลานบาท อัตราภาษี 0.02%  
         - มูลคา 50-75 ลานบาท อัตราภาษี 0.03% 
         - มูลคา 75-100 ลานบาท อัตราภาษี 0.05%  
         - มูลคา 100 ลานบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%  
    กรณีบานหลังหลักที่เปนเจาของบานและเจาของที่ดิน (เจาของบานอาศยัอยูเอง)ไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาท
แรกสวนกรณีเปนเจาของเฉพาะบานอยางเดียว (บานเจาของอยูเองบนที่ดินเชา) จะไดรับการยกเวนภาษี 10 ลานบาท
แรก  
3. กลุมพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2%  
          - มูลคา 0-50 ลานบาท อัตราภาษี 0.3%  
          - มูลคา 50-200 ลานบาท อัตราภาษี 0.4%  
          - มูลคา 200-1,000 ลานบาท อัตราภาษี 0.5%  
          - มูลคา 1,000-5,000 ลานบาท อัตราภาษี 0.6%  
          - มูลคาเกิน 5,000 ลานบาท อัตราภาษี 0.7%  
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คาธรรมเนียม 

4. ที่ดินรกรางวางเปลาไมไดทำประโยชน เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แตจะเพ่ิมเพดานเปน 3% เมื่อปลอยรกรางวาง
เปลา ติดตอกัน 3 ป หมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ไมไดทำประโยชนตามควรหรือถูกปลอยทิ้งไววางเปลา  
           - มูลคา 0-50 ลานบาท อัตราภาษี 0.3%  
           - มูลคา 50-200 ลานบาท อัตราภาษี 0.4%  
           - มูลคา 200-1,000 ลานบาท อัตราภาษี 0.5%  
           - มูลคา 1,000-5,000 ลานบาท อัตราภาษี 0.6%  
           - มูลคาเกิน 5,000 ลานบาท อัตราภาษี 0.7%  
           นอกจากนี้ หากปลอยรกราง เปนเวลา 3 ปติดตอกัน จะถูกเก็บภาษีเพ่ิมอีก 0.3% ในปที่ 4 และถูกเก็บ
เพ่ิมขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ป หากยังไมไดมีการนำมาทำประโยชน แตสูงสุดไมเกิน 3%  
           ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลคาแบบข้ันบันไดดังกลาว จะบังคบัใชใน 2 ปแรก (2563- 2564) สวนป
ตอไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลชะมวง  โทร. 074 829 835 ตอ 102 โทรสาร.074 829 835  
หรือเว็ปไซด http://www.chamung.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






































