
งานที่ใหบ้ริการ  การจดัเกบ็ภาษทีี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง 
หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ กองคลงั องค์การบรหิารสว่นต าบลทองเอน 
 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้ริการ    ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
  โทรศัพท์: 036-811567 ต่อ ๑๒   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
  โทรสาร: 036-811567 ต่อ ๑8  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีหน้าที่ในการ
รับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่(เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. ประกาศบัญชีรายการที่ดิน แสดงประเภท จ านวน และขนาด 
3. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัดราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นใน
การจัดเก็บภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขยายเวลาเป็น ก่อนวันที่ 1 เมษายน 
2564 
4. แจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้ เสียภาษี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาตาม
กฎหมาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขยายเวลาเป็น ภายในเดือนเมษายน 2564 
5. การช าระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษี โดยผู้มีหน้าที่ เสียภาษี ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนเมษายน
2564 ขยายเวลาเป็น ภายในเดือนมิถุนายน 2564 
6. อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระ ระยะเวลาตามกฎหมาย ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 
ขยายเวลาเป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
-กรณีเสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน เบี้ยปรับร้อยละ 25 
-กรณีเสียภายในก าหนดหนังสือแจ้งเตือน เบี้ยปรับร้อยละ 50 
-กรณีเสียเกินก าหนดหนังสือแจ้งเตือน เบี้ยปรับร้อยละ 1 ของค่าภาษี 
-เสียเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของภาษีคงค้าง 
7. กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน 
- ผู้บริหารเห็นด้วย แจ้งผู้เสียภาษีเพ่ือช าระภาษีหรือให้มารับเงินคืน(กรณีได้ช าระเงินแล้ว)ภายใน 15 วัน 
- ผู้บริหารไม่เห็นด้วย ผู้เสียภาษีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน  30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง 
 - ผู้เสียภาษีเห็นด้วยด าเนินการช าระภาษ ี
 - ผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับค าวินิจฉัย 
8. อปท.ส่งข้อมูลการจัดเก็บจ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ จ านวนภาษีที่จัดเก็บ มูลค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
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ขั้นตอนและระยะการใหบ้ริการ 
ขั้นตอน       หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ 
 ๑. ยื่นเอกสาร      ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
     (ระยะเวลา 5 นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 8 นาท ี
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลกัฐานทีต่้องใช้ 
1.บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
2.ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ค่าธรรมเนยีม 
1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15% 
ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และกิจการอ่ืนตามที่ประกาศก 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 พร้อมทั้งยกเว้นการจัดเก็บภาษีกับบุคคลธรรมดา
ใน 3 ปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้ 
2. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3% 
 กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 - มูลค่า0-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี 
 - มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 
 - มูลค่า 75-100 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.05% 
 - มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 
 กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 - มูลค่า0-10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี 
 - มูลค่า 10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% 
 - มูลค่า 50-75 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.03% 
 - มูลค่า 75-100 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.05% 
 - มูลค่า  100 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 
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 กรณีบ้านหลังอื่น 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 ล้าน
บาทแรก ส่วนกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดินเช่า) 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% 
เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่า ติดต่อกัน 3 ปี 
หมายถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า 
 - 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 และถูกเก็บเพ่ิมขึ้น 
0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3% 
 ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน 2 ปีแรก (2563-2564) ส่วนปีต่อไปจะ
พิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกท ี
 
การรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน โทรศัพท์:036-811567 หรือเว็บไซต์ http://www.thong-en.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


