
คูมือส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 037-576579       (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 037-576579      ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
 

 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประกาศใช้เริ่ม 1 มกราคม 2563 ท่ีดินแต่ละประเภทต้องเสียภาษีเท่าไหร่มีวิธีค านวณ
ยังไงตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้แก่ 1 เกษตรกรรม 2 ท่ีอยู่อาศัย 3 พาณิชยกรรม 4 ท่ีดินรกร้างว่างเปล่าโดยคิดอัตรา
ภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าดังนี้ 
หมำยเหตุ : เป็นอัตราภาษีท่ีดินเฉพาะในช่วง 2 ปีแรกคือมีผลบังคับใช้ปี 2563 ถึง 2564 
 

  ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 

 

 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน                                          จ านวน  1  ฉบับ 

 

เจ้าของท่ีดิน เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือท าประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง) 

1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15% ส าหรับการใช้ท่ีดินเพื่อการท านา ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว์ เล้ียงสัตว์น้ า 
และกิจการอื่นตามท่ีประกาศก าหนด 

 0 - 75     ล้านบาท    อัตรา 0.01% ล้านละ 100 บาท 
 

 75-100 ล้านบาท    อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท 
 100 - 500 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท 
 500 - 1,000 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 700 บาท 
 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป    อัตรา 0.10% ล้านละ 1,000 บาท  

งำนที่ให้บริกำร                     กำรรับช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ            งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังตะเคียน 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ระยะเวลำ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้

 

ค่ำธรรมเนียม 
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ตัวอย่ำง กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้น 50 ล้านบาทแรก หากมีส่วนเกิน ค่อยน ามาคิดภาษี 
เช่น นายเอ เป็นเจ้าของท่ีดินเกษตรกรรม มูลค่า 60 ล้านบาท หัก 50 ล้านบาทแรกออก เหลือส่วนเกิน 10 ล้านบาท 
จะต้องเสียภาษี 0.01% เท่ากับ 1,000 บาท 

2. ที่อยู่อำศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3 เปอร์เซ็นต์กรณีบ้านหลังหลักโดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของท้ังท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านจะได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก 

 ไม่ถึง 25 ล้านบาท    อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท 
 25 - 50 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท 
 50 ล้านขึ้นไป        อัตรา 0.10 % ล้านละ 1,000 บาท 

  
ตัวอย่ำง กรณีทรัพย์สินมีมูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นภาษีไปเลย แต่หากมีส่วนเกิน ให้น าส่วนเกินมาคิด
ภาษี เช่น นายบีมีบ้านพร้อมท่ีดินมูลค่า 75 ล้านบาทและมีช่ือในทะเบียนบ้านส่วน 50 ล้านบาทแลกได้ยกเว้นภาษีส่วนท่ี
เหลือ 25 ล้านน ามาค านวณภาษี 0.03% 7,500 บาท 
  
* บุคคลธรรมดาท่ีเป็นเจ้าของบ้านพร้อมท่ีดินแต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบ้านจะไม่ได้ยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก 
  
กรณีบ้านหลังหลักโดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะส่ิงปลูกสร้างและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
  

 ไม่ถึง 40 ล้านบาท    อัตรา 0.02% ล้านละ 200 บาท 
 40 - 65 ล้านบาท    อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท 
 65 - 90 ล้านบาท    อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท 
 90 ล้านขึ้นไป        อัตรา 0.10% ล้านละ 1,000 บาท 

  
ตัวอย่ำง กรณีมีบ้านบนที่ดินเช่า หรือปลูกสร้างบนท่ีดินคนอื่น จะได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะ 10 ล้านบาทแรก หากมี
ส่วนเกินก็ให้น ามาค านวณ เช่น 

 มีบ้านปลูกสร้างอยู่บนที่ดินเช่ามูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทและมีช่ือในทะเบียนบ้านจะไม่ต้องเสียภาษี 
 มีบ้านบนที่ดินเช่ามูลค่า 30 ล้านบาทและมีช่ือในทะเบียนบ้านดังนั้น 10 ล้านบาทแลกได้รับการยกเว้นส่วนท่ี

เหลือ 20 ล้านบาทจะน ามาคิดภาษีท่ี 0.02% 4,000 บาท 
3. กลุ่มพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2% 
 0 - 50 ล้านบาท        อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท 
 50 - 200 ล้านบาท    อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท 
 200 - 1,000 ล้านบาท    อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท 
 1,000 - 5,000 ล้านบาท    อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท  
 5,000 ล้านบาทขึ้นไป    อัตรา 0.7% ล้านละ 7,000 บาท 
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4. ที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำไม่ได้ท ำประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แต่จะเพิ่มเป็น 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อปล่อยรกร้าง
ว่างเปล่าติดต่อกัน 3 ปี หมายถึง ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรหรือถูกปล่อยท้ิงไว้ว่างเปล่า 

 0 - 50 ล้านบาท        อัตรา 0.3% ล้านละ 3,000 บาท 
 50 -200 ล้านบาท    อัตรา 0.4% ล้านละ 4,000 บาท 
 200 - 1000 ล้านบาท    อัตรา 0.5% ล้านละ 5,000 บาท 
 1,000 - 5,000 บาท    อัตรา 0.6% ล้านละ 6,000 บาท 
 5,000 ล้านบาทขึ้นไป    อัตรา 0.7% ล้านละ 7,000 บาท 

หอย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปีแรกของของเรียกเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหม่ หากผู้เสียภาษีมี
ภาระท่ีต้องจ่ายสูงกว่าท่ีเคยจ่ายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือภาษีบ ารุงท้องท่ี ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนประเมิน
ในปีก่อนหน้าท่ีกฎหมายนี้บังคับใช้ แล้วเหลือภาระภาษีเท่าไร ให้ช าระส่วนท่ีเหลือ ดังนี้  

 ปีท่ี 1 จ่าย 25% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
 ปีท่ี 2 จ่าย 50% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
 ปีท่ี 3 จ่าย 75% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

ท้ังนี้อัตราการเก็บภาษีมูลค่าแบบข้ันบันไดดังกล่าวจะบังคับใช้ใน 2 ปีแรก 2563-2564 ส่วนปต่ีอไปจะพิจารณาเก็บอัตรา
เพดานสูงสุดอีกที 
 
หมำยเหตุ : การคิดภาษีท่ีดินแต่ละประเภทจะใช้มูลค่าทรัพย์สินท่ีประเมินจากกรมธนารักษ์โดยจะมีการปรับตามรอบ
บัญชีประเมินงบราคาทุก 4 ปี 
 
ต้องเสียภำษีเม่ือไร ? 
ต้ังแต่ 1 มกราคมเป็นต้นไป และต้องช าระภายในวันท่ี 30 เมษายนของทุกปี 
หากมียอดภาษี 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนช าระได้ 3 งวด คือจ่ายในเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน  
ทรัพย์สินที่ได้รับกำรยกเว้นไม่โดนเรียกเก็บภำษีที่ดินดังนี้ 

 สาธารณสมบัติของแผ่นดิน. 
 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่ีไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 
 ทรัพย์สินของรัฐท่ีไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 
 ท่ีท าการองค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ 
 สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
 ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
 ศาสนสมบัติท่ีไม่ได้หาผลประโยชน์ 
 ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ 
 มูลนิธิหรือองค์การท่ีประกอบกิจการสาธารณะ 
 ทรัพย์สินของเอกชนท่ีใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
 ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร 
 ท่ีดินนิคมอุตสาหกรรม 
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ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน    โทรศัพท์: 037-576579 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 

 


