
 
คู่มือสำหรับประชาชน    

 
งานท่ีให้บริการ  การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตำบลวังยาว  วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์
โทรศัพท:์ 043 997 062   (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกำหนด) 
        ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคำขอ 

ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่  
ที่ดิน หมายความว่า พื้นดิน รวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย  
สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรา้งอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้

สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึง
ห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้ หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย 

ห้องชุด หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุดแล้ว 
  
ผู้เสียภาษ ี

ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ใน
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ถ้าเป็นเจ้าของหรือ
ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อยู่ในวันที่ 1 ม.ค. ของปีใด ก็ให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น 

กรณีเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นคนละคนกัน ให้เจ้าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะส่วน
ของมูลค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 
 
ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีต้องเสียภาษี 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน อาคาร จะต้องเสียภาษี โดยใช้มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง    
เป็นฐานในการคำนวณภาษี โดยแยกตามรายการ ดังนี้ 
 1. ที่ดิน ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
 2. สิ่งปลูกสร้าง ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง 
 3. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (คอนโด)  ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นผู้ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่
จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว 
ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีนั้น ซึ่งราคาประเมินทุนทรัพย์น้ีจะเป็นราคาเดียวกับราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
กรมที่ดิน 
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะคิดภาษีเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ไม่คิดจากทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น 
กรณีเป็นโรงทานก็นำเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาคิดคำนวณภาษี ไม่รวมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

 
วิธีคำนวณภาษ ี
  
  
 
 
 

กรณีที่ดินหลายแปลงมีอาณาเขตติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คำนวณมูลค่าที่ดินทั้งหมด
รวมกันเป็นฐานภาษี 

การหักมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น เป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ซึ่งจะได้รับ
เฉพาะกรณีต่อไปนี้เท่านั้น 

 1. ถ้าบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้
สิทธิหักมูลค่าฐานภาษีได้ 50 ล้านบาท 

 2. ถ้าบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ได้สิทธิหักมลูค่าฐานภาษีได้ 50 ล้านบาท 

 3. บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิง่ปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และมีช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ได้สิทธิหักมลูค่าฐานภาษีได้ 10 ล้านบาท 

 
วิธีเสียภาษ ี  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้วิธีประเมินภาษีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินให้ และจะส่ง
แบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ของแต่ละปี และผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 เมษายนของปีนั้น แบบประเมินภาษีจะประกอบด้วย 
 1. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 2. ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
 3. อัตราภาษี 
 4. จำนวนภาษีที่ต้องชำระ 

วันที่ชำระภาษีโดยปกติจะให้ถือเอาตามวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือช่ือในใบเสรจ็รบัเงิน แต่ถ้าชำระโดย
วิธีอื่น เช่น ชำระโดยผ่านทางธนาคารให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีเป็นวันที่ชำระภาษี 

 
การขอเงินคืนภาษ ี

ในกรณีที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือ
จากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอเงินคืนภาษีได้ภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ชำระ
ภาษีโดยยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ประเมินภาษีผิดพลาด ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อ
เดือน (เศษของเดือนของเงินปัดเป็น 1 เดือน) ของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้นนับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอรับคืน
เงินจนถึงวันที่คืนเงิน ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดเพดานดอกเบี้ยไว้สูงสุดไม่เกินจำนวนภาษีที่จะได้รับคืน 
 
 

มูลค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง – มูลค่าของฐานภาษีท่ีได้รับยกเว้น = มูลคา่ของฐานภาษ ี
 มูลค่าของฐานภาษี x อัตราภาษี = ค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 
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อัตราภาษ ี
อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564 ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมาย 
 

ประเภทที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 
(บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ) 

ไม่เกิน 75  
เกิน 75 – 100 
เกิน 100 – 500 
เกิน 500 – 1,000 
เกิน 1,000 ข้ึนไป 

0.01 
0.03 
0.05 
0.07 
0.10 

เกษตรกรรม 
(นิติบุคคลเป็นเจ้าของ) 

ไม่เกิน 75  
เกิน 75 – 100 
เกิน 100 – 500 
เกิน 500 – 1,000 
เกิน 1,000 ข้ึนไป 

0.01 
0.03 
0.05 
0.07 
0.10 

 

ประเภทที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก 
(กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทีเ่จ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ

ทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 ม.ค. ของปีภาษีนั้น) 

ไม่เกิน 25 
เกิน 25 – 50 
เกิน 50 ข้ึนไป 

0.03 
0.05 
0.10 

 
อยู่อาศัยหลงัหลัก 

(กรณีสิ่งปลูกสร้างทีเ่จ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและ 
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 ม.ค. ของปีภาษีนั้น) 

ไม่เกิน 40  
เกิน 40 – 65 
เกิน 65 – 90 
เกิน 90 ข้ึนไป 

0.02 
0.03 
0.05 
0.10 

 

ประเภทที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1. อื่นๆ 
2. ที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างทีท่ิ้งไว้ว่างเปล่าหรือ 
ไม่ได้ทำประโยชน ์ตามควรแกส่ภาพ  
(เสียเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 3%) 

ไม่เกิน 50 
เกิน 50 – 200 
เกิน 200 – 1,000 
เกิน 1,000 – 5,000 
เกิน 5,000 ข้ึนไป 

0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
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การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ต่อมาผู้เสียภาษีเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนห์รือวันที่     
ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ตามแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว โทรศัพท์ : 043-997-062  
หรือเว็บไซต์ :  https://www.wungyao.go.th/index.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภ.ด.ส.5 
แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้ง 

เขียนที่............................................... 

วันที่...........เดือน.......................พ.ศ...................... 

  ข้าพเจ้า..............................................................อยู่บ้านเลขที่..............................หมูท่ี่.............. 
ถนน...............................................ตำบล...........................................อำเภอ......................................................... 
จังหวัด.................................................ขอยื่นแบบแจง้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิง่ปลูกสร้าง 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังมีข้อความต่อไปนี้ ข้าพเจา้มี 
  ทรัพยส์ินประเภท 
  1. ที่ดิน จำนวน......................แปลง ดังนี ้
 1.1 แปลงที่..............ตั้งอยู่หมูท่ี่.............ถนน...............................ตำบล............................... 
อำเภอ..................................จงัหวัด..........................................เลขทีโ่ฉนดหรือหนังสอืสำคัญ............................... 
เนื้อที่ดิน..............ไร่.............งาน..................ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทำประโยชน์................ ............................... 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทำประโยชน์................................................................................................................  
ตั้งแต่วันที่............เดือน............................พ.ศ..................... 
     ฯลฯ 

2. สิ่งปลูกสร้าง จำนวน.........................หลัง ดังนี้  
2.1 หลังที่................ตั้งอยู่หมูท่ี่.............ถนน...............................ตำบล............................... 

อำเภอ...............................จังหวัด................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสอืสำคัญ............................... 
ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสรา้ง.........................ตร.ม. เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ทำประโยชน์.................................................. 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทำประโยชน์................................................................................................................  
ตั้งแต่วันที่............เดือน............................พ.ศ..................... 

     ฯลฯ 
3. อาคารชุด/ห้องชุด จำนวน.........................ห้อง ดังนี ้  

3.1 ช่ืออาคารชุด/ห้องชุด............................................................เลขที่/ห้องที่..................... 
ตั้งอยู่หมู่ที่.......ถนน.........................ตำบล........................อำเภอ............................จังหวัด................................
บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสอืสำคัญ.......................................ขนาดพื้นที่อาคารชุด/ห้องชุด......................ตร.ม. 
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดน้ีใช้ทำประโยชน์..............................................................บัดน้ี อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว 
ใช้ทำประโยชน์...................................................................................................................................................... 
ตั้งแต่วันที่............เดือน............................พ.ศ..................... 

     ฯลฯ 
 
      (ลงช่ือ).....................................................ผูแ้จ้ง 
 

      (ลงช่ือ).....................................เจ้าหน้าที่ผูร้ับแจ้ง 
          (.....................................................) 
           ตำแหน่ง....................................... 
 
 



ภ.ด.ส.9 
คำร้องขอรับเงินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งคืน 

ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

วันที่.............................................. 

เรียน....................................................... 

  ข้าพเจ้า..............................................................อยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่.............. 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน...............................................แขวง/ตำบล...........................................
เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด............................................โทรศัพท์.........................................
ได้ชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ประจำปี พ.ศ.......................จำนวน..............................................บาท 
(.................................................................) ตามใบเสร็จรบัเงินเลขที่............... ............ลงวันที่.............................. 
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว) 

  มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่จ่ายเกนิคืน จำนวน.........................บาท 

เนื่องจาก ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย 

  เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย 

โดยได้ย่ืนเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพจิารณา ดังนี้ 
  1. ใบเสร็จรับเงินปีทีผ่่านมา หรือหลักฐานการชำระเงิน 
  2. หนังสอืมอบอำนาจกรณียื่นคำร้องแทน 
  3. บัตรประจำตัวประชาชน 
  4. อื่น ๆ......................................................................... 

  ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
      (ลงช่ือ)..................................................ผู้ยื่นคำขอ 

              (....................................................) 
        วันที่....................................... 
 

 

ได้รับคำร้องฉบับนี ้
แต่วันที่...................................... 
(ลงช่ือ).............................................เจ้าหน้าทีผู่้รับคำรอ้ง 
        (............................................) 
 
หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ชำระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ันตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 


