
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน 

งำนที่ให้บริกำร  กำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองคลัง เทศบำลต ำบลกมลำไสย 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร    ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

  กองคลัง เทศบาลต าบลกมลาไสย    วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์

  โทรศัพท์ : 0 4389 9154   (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

  โทรสาร: 0 4389 9154          ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง คือ ภาษีท่ีผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน ท่ีดิน คอนโด หรือส่ิงปลูกสร้างใด ๆ ท้ังท่ีใช้และไม่ได้ใช้ประโยชน์ ต่างก็ต้อง
เสียภาษีเพื่อน าเงินไปใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ท้ังยังช่วยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากท่ีดินรกร้างว่างเปล่า 
และท าให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น โดยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างถูกประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 
2562 ท่ีผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบ ารุงท้องท่ี
ฉบับเก่าท่ีใช้มานานหลายสิบปี 

ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษี ได้แก่ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งรวมโรงเรือน อาคาร ตึก หรือ ส่ิงปลูกสร้างอย่าง
อื่นท่ีบุคคลเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นท่ีเก็บสินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 
ห้องชุด หรือแพท่ีบุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย แต่ไม่รวมเครื่องจักรหรือส่วนควบท่ี
ติดต้ังในโรงงานซึ่งเคยอยู่ในระบบภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ ารุงท้องท่ี 

อัตราภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

1) เกษตรกรรม  
พื้นท่ีเกษตรกรรม อัตราเพดานภาษีอยู่ท่ี 0.15% ท้ังนี้ขั้นของภาษีท่ีดินประเภทเกษตรกรรมข้ึนอยู่กบัประเภท
ของเจ้าของท่ีดิน หากถือครองท่ีดินเกษตรกรรมในฐานะบุคคลธรรมดา ถ้ามูลค่าท่ีดินไม่เกิน 50 ล้านบาท จะ
ได้รับยกเว้นภาษี แต่หากเป็นในนามนิติบุคคล ท่ีดินราคาไม่เกิน 75 ล้านบาท จะคิดในอัตรา 0.01% ไล่เรียง
ไปตามมูลค่าราคาท่ีดิน  
 
 
             

คู่มือส ำหรับประชำชน หน้ำ 1 
 



 
 

2) ที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ บ้ำนไม่ใช้ประโยชน์ และอื่นๆ 
ท่ีดินประเภทนี้มีการก าหนดอัตราเพดานภาษีไว้ที่ 1.2% โดยหากท่ีดินมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี
อยู่ท่ี 0.3% ขณะท่ีท่ีดินมูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 0.4% ไล่เรียงไปถึงมูลค่าท่ีดิน
มากกว่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ท่ี 0.7% อย่างไรก็ตาม หากท่ีดินรกร้างว่างเปล่า ยังคงปล่อยท้ิงไว้
ไม่ได้ใช้ท าประโยชน์ ทุกๆ 3 ปี อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น 0.3% แต่อัตราภาษีรวมท้ังหมดต้องไม่เกิน 3%  
 
3.ที่อยูอ่ำศัย 
3.1) ท่ีอยู่อาศัย บ้านหลังหลัก (กรณีท่ีดินและบ้านท่ีเจ้าของมีช่ือในทะเบียนบ้าน)  
ส าหรับประเภทท่ีอยู่อาศัย ท่ีเป็นบ้านหลังแรก โดยเป็นที่ดินและบ้านท่ีเจ้าของมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน มีการ
ก าหนดให้ยกเว้นภาษีส าหรับท่ีอยู่อาศัยท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่หากมูลค่ารวมอยู่ท่ี 50-75       
ล้านบาท ก าหนดอัตราภาษีไว้ที่ 0.03% และหากมีมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ท่ี 0.05% และ
หากมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท จะคิดอัตราภาษี 0.1% แต่ท้ังนี้อัตราภาษีนี้จะเป็นการคิดในปี 2563-
2564 เท่านั้น  
3.2) ท่ีอยู่อาศัย บ้านหลังหลัก (กรณีบ้านท่ีเจ้าของมีช่ือในทะเบียนบ้าน)  
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย บ้านหลังหลัก ท่ีอยู่ในกรณีบ้านท่ีเจ้าของมีช่ือในทะเบียนบ้าน หากราคาไม่เกิน 10 ล้าน
บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนบ้านท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ 10-50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ท่ี 0.03% และหาก
มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษีอยู่ท่ี 0.1%  
3.3) ที่อยูอ่ำศัย บ้ำนหลังอื่น  
ส าหรับบ้านหลังอื่น อัตราภาษีเริ่มต้น 0.02% ส าหรับบ้านท่ีราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีไล่เรียงขึ้น
จนถึงอัตราภาษี 0.1% เมื่อบ้านมีราคาเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป  
 
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน       หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

 ๑. ยื่นเอกสาร      ๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง 
(ระยะเวลา ๑ นาที)  

๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง 
 (ระยะเวลา ๒ นาที) 

๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  
   (ระยะเวลา ๒ นาที) 

ระยะเวลาใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน ๕ นาที 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
กรณีช ำระปกติ 

๑. ใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผ่านมา      จ านวน ๑ ฉบับ  
 
กรณีกำรประเมินใหม่ 

๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาเอกสารสิทธิ์        จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาหนังสือการเปล่ียนแปลงเจ้าของท่ีดิน    จ านวน ๑ ฉบับ 
 

กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้ำของที่ดิน 
๑. ส าเนาใบเสร็จรับเงินของปีท่ีผ่านมา      จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน      จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน      จ านวน ๑ ฉบับ 
 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี 

โทรศัพท์ : 0 4389 9154 
หรือเว็บไซต์ http://www.kamalasai.go.th/ 
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