
คู่มือส ำหรับประช ำชน : กำรรับช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลมะค่ำ อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 

1. ชื่อกระบวนงำน : การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักงานเทศบาลต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
3 .ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของง ำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือเกี่ยวข้อง 
  1) พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
6. ระดับผลก ำรกระทบ : บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิน่ 
8 .กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ – ระยะท่ีก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนดฯลฯ 
9. ข้อมูลสถิต 
  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน : 0 
  จ านวนค่าขอที่มากท่ีสุด : 0 
  จ านวนค่าขอที่มากท่ีสุด : 0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : ส าเนาคู่มือประชาชน 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
  1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานเทศบาลต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 
หมายเลขโทรศัพท์ 044-377-058 
  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่ 
เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีบริการช่วงพักเที่ยง) 
  หมำยเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมี 
หน้าที่ในการรับช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และ 
วิธีการเสียภาษี 
  2. ประกาศบัญชีรายการที่ดิน แสดงประเภท จ านวน และขนาด 
  3. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี และรายละเอียดที่จ าเป็น ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
  4. ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 
  5. กรณีพอใจการประเมิน 
   1) ประชาชนเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 
   2) ประชาชนเสียภาษีหลัง เดือนเมษายน โดย อปท. แจ้งเตือน 

...//เสียก่อน 



  - เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 25 
   - เสียภายในก าหนดหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 50 
   - เสียเกินก าหนดในหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับ 1 เท่าของค่าภาษี 
   - เสียเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของภาษีค้าง 
    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 
  6. อปท. ส่งข้อมูลการจัดเก็บจ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ มูลค่าท่ีดินและสิ่งปลูก สร้าง 
13. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3 .ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด, นส.3, นส.3 ก, สปก.) 
14. ค่ ำธรรมเนียม 
  1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15% 
ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และกิจการอ่ืนตามที่ประกาศ ก 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 พร้อมทั้งยกเว้นการจัดเก็บ ภาษีกับ 
บุคคลธรรมดาใน 3 ปีแรกท่ีกฎหมายบังคับใช้ 
  2. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3% 
กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียน บ้าน 
   - มูลค่าไม่ถึง 25 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 
   - มูลค่า 25-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 
   - มูลค่า 50 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 
กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียน บ้าน 
   - มูลค่าไม่ถึง 40 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% 
   - มูลค่า 40-65 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 
   - มูลค่า 65-90 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 

..//มูลค่า 90 ล้าน 



  - มูลค่า 90 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 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) ได้รับการ ยกเว้น 
ภาษี 50 ล้านบาทแรก ส่วนกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดิน เช่า) จะได้รับ 
การยกเว้นภาษี 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% เมื่อ 
ปล่อยรกร้างว่างเปล่า 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 ปีติดตอ่กัน จะถกูเก็บภาษีเพ่ิมอีก 0.3% ในปีที่ 4 และถูก 
เก็บเพ่ิมข้ึน 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3% 
  ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน 2 ปีแรก (2563- 2564) 
ส่วนปีต่อไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที 
    หมายเหตุ - 
  1) ช่องทางการร้องเรียน กองคลัง ส านักงานเทศบาลต าบลมะค่า 389 หมู่ 1 ต าบลมะค่า  อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา 30160 หมายเลขโทรศัพท์ 044-377-058 
  2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ (เลขที่ 1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 103000/สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111) 


