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คู่มือสำหรับประชาชน 
งานให้บริการ การชำระภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง  ทต.สามง่ามพัฒนา 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
โทรศัพท์ : 056-489649 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวัยหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 
        กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมายใหม่ท่ีมาแทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ โดยกฎหมายฉบับใหม่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
และเพ่ิมการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้จัดเก็บภาษีโดยมี
รัฐบาลเป็นผู้ดูแล ซึ่ง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง   เทศบาล อบต. กทม. เมือง พัทยา และอปท.อ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มี อำนาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สิน ที่ต้อง
เสียภาษีท่ีดิน (พ้ืนที่ดินพื้นที่เป็นภูเขาและพ้ืนที่มีน้ำ) สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่นที่บุคคล อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือ  ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิช
ยกรรม และห้องชุดหรือแพที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออก หนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท.และกำหนดให้
ยกเลิก กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษี บำรุงท้องที่ 
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
          - ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
          - ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็น ทรัพย์สินของรัฐ 
 

ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี 
          (1) เทศบาลฯ แจ้งประเมินภายในเดือน กุมภาพันธ์ 
          (2) ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 
          (3) ไม่ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน (เงินเพ่ิมร้อยละ 1 ต่อเดือน) 
          (4) เทศบาลฯ มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พฤษภาคม ระยะเวลา ในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 
15 วัน (ชำระภาษีหลังเดือน เมษายน แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10) 
          (5) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับ           
ร้อยละ 20  
          (6) ครบกำหนด 15 วัน ไม่มาชำระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีค้างชำระ และแจ้งลูกหนี้
ภาษีค้างชำระให้ สำนักงาน ที่ดิน ภายในเดือน มิถุนายน 
          (7) ยึด อายัด เมื่อพ้นกำหนด  90  วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
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ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน 
 1. เทศบาลแจ้งประเมินภาษี (ภายในกำหนดเวลา) 
 - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีต้องตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ประเภท, ขนาด และการ
ใช้ประโยชน์ และยื่นแก้ไขท้องถิ่นได้ทันที่หากข้อมูลไม่ถูกต้อง 
 - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีต้องตรวจสอบแบบแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ประเภท, 
ขนาด, ราคาประเมิน, อัตราภาษี, การใช้ประโยชน์  และค่าภาษี  หากประเมินไม่ถูกต้อง ต้องยื่นคัดค้านและ
อุทธรณ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชำระ 
 2. ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดจัดเก็บภาษีออกใบเสร็จ 
 

ระยะเวลา 
    ระยะเวลาการรับชำระภาษีทั้งสิ้น 5 นาที/ราย 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 1. หนังสือแจ้งประเมินภาษีหรือแจ้งการชำระภาษี 
 2. บัตรประชาชนตัวจริงผู้มีหน้าที่ชำระภาษี 
 3. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านผู้ชำระภาษี 

 
ค่าธรรมเนียม 
 อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับบ้านพักและที่อยู่อาศัย มีอัตราเพดานอยู่ที่ 0.3% พ้ืนที่
เกษตรกรรม  มีอัตราเพดานจัดเก็บ 0.15% และพ้ืนที่รกร้างมีอัตราเพดานอยู่ที่ 1.2% โดยมีอัตราจัดเก็บ ดังนี้
 ที่ดินเกษตรกรรม 
 มูลค่า 0-75  ล้านบาท  อันตราภาษี  0.01 
 มูลค่า 75-100  ล้านบาท อัตราภาษี  0.03 
 มูลค่า 100-500  ล้านบาท  อัตราภาษี  0.05 
 มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท  อัตราภาษี  0.07 
 มูลค่า  1,000    ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี  0.01 
 
 บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้น อปท. ละไม่เกิน 50  ล้านบาท และมีภาระภาษีดังนี้ 
 มูลค่า 50  ล้านบาท  ค่าภาษี 0 บาท 
 มูลค่า  100  ล้านบาท  ค่าภาษี  5,000  บาท 
 มูลค่า  200  ล้านบาท  ค่าภาษี  40,000  บาท 
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 บ้านหลังหลัก     บ้านหลังหลัก และท่ีดิน 
 มูลค่า 0-10  ล้านบาท  ได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่า 0-10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี 
 10-50  ล้านบาท อัตราภาษี 0.02   10-50  ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี 
 50-75  ล้านบาท อัตราภาษี 0.03   50-75  ล้านบาท อัตราภาษี  0.03 
 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05   75-100  ล้านบาท  อัตราภาษี  0.05 
 100  ล้านบาทข้ึนไป  อัตราภาษี 0.1  100  ล้านบาทข้ึนไป  อัตราภาษี 0.1 
 
 บ้านหลังอ่ืนๆ     ภาระภาษี  บ้านหลังหลัก 
 มูลค่า 0-10 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02  มูลค่า 50 ล้านบาท ภาระภาษี 0 บาท 
 10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02   100  ล้านบาท ภาระภาษี 20,000  บาท 
 50-75  ล้านบาท อัตราภาษี 0.03   200  ล้านบาท  ภาระภาษี  120,000  บาท 
 75-100  ล้านบาท อัตราภาษี 0.05 
 100  ล้านบาทขึ้นไป  อัตราภาษี 0.1  
 
 ภาระภาษี บ้านหลังอ่ืนๆ    อัตราภาษีที่รกร้างว่างเปล่าและอ่ืนๆ 
 มูลค่า 50 ล้านบาท ภาระภาษี  10,000  บาท มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3 
 100  ล้านบาท ภาระภาษี  30,000  บาท  50-200  ล้านบาท อัตราภาษี 0.4 
 200  ล้านบาท ภาระภาษี  130,000  บาท   200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5 
       1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6 
       5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7 
 ภาระภาษี ท่ีรกร้างว่างเปล่าและอ่ืนๆ 
 มูลค่า 50 ล้านบาท  ภาระภาษี 150,000 บาท 
 100  ล้านบาท ภาระภาษี  350,000  บาท 
 200  ล้านบาท ภาระภาษี  750,000  บาท 
 1,000 ล้านบาท ภาระภาษี 4,750,000 บาท 
 ** ที่รกร้างว่างเปล่าเพิ่มอัตรา 0.3% ทุกปี แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%                                 
 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
    ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ เทศบาลตำบลสาม
ง่ามพัฒนา  โทรศัพท์ : 056-489649 หรือ เว็บไซต์ https://www.samngampattana.go.th/home 
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