
 

 

 

 

 

คู่มือประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง 

อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 



คู่มือการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง 
คู่มือส าหรับประชาชน: การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

สถานที่ให้บริการ: 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง หมู่ 5 ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
41320 หมายเลขโทรศัพท์ 042-219839  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (มีพักเท่ียง) 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการพิจารณาอนุญาต: 

  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ใน 
 การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

๒. ประกาศบัญชีรายการที่ดิน แสดงประเภท จ านวน และขนาด 
๓. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี และรายละเอียดที่จ าเป็น ก่อนวันที่ 9 ก.พ.ของทุกปี 

  ๔. ผู้เสียภาษีรับแจ้ง 
  ๕. กรณีพอใจการประเมิน 
   ๑) ประชาชนเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 
   ๒) ประชาชนเสียภาษีหลังเดือนเมษายนโดย อปท. แจ้งเตือน 
    - เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ ๒๕ 
    - เสียภายในก าหนดหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ ๕๐ 
    - เสียเกินก าหนดในหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับ ๑ เท่าของค่าภาษี 
    - เสียเพ่ิมอีกร้อยละ ๑ ต่อเดือนของภาษีค้าง 
   (ไม่เสียภาษีภายใน ๙๐ วัน อปท. มีอ านาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 
  ๖. กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน 
    - ผู้บริหารเห็นด้วย แจ้งผู้เสียภาษีเพ่ือช าระภาษีหรือให้มารับเงินคืน 
                                  (กรณีได้ช าระเงินแล้ว) ภายใน ๑๕ วัน 
    - ผู้บริหารไม่เห็นด้วย ผู้เสียภาษีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 
      ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง 
    - ผู้เสียภาษีเห็นด้วยด าเนินการช าระภาษ ี
    - ผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับค าวินิจฉัย 

๗. อปท. ส่งข้อมูลการจัดเก็บจ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ มูลค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 



 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ: 
  ๑. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 
  ๒. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ค่าธรรมเนียม: 
  ๑. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด o.๑๕% 
  ส าหรับการใช้ที่ดินเ พ่ือท านา ท าไร่  ท าสวน เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงสัตว์น้ า  และกิจการอ่ืนตามที่                      
ประกาศก าหนด 
   - มูลค่า o-๗๕ ล้านบาท อัตราภาษี o.o๑% 
  - มูลค่า ๗๕-๑oo ล้านบาท อัตราภาษี o.o๓% 
  - มูลค่า ๑๐๐-๕๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี o.o๕% 
  - มูลค่า ๕oo-๑,ooo ล้านบาท อัตราภาษี o.o๗% 
  - มูลค่าเกิน ๑,ooo ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี o.๑o% 
ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา ส าหรับมูลค่าที่ดิน ๕๐ ล้านบาทแรก พร้อมทั้งยกเว้นการจัดเก็บ ภาษีกับบุคคล 
ธรรมดาใน ๓ ปีแรกท่ีกฎหมายบังคับใช้ 

๒. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด o.๓% 
  กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ ใน                          
ทะเบียนบ้าน 
 - มูลค่าไม่ถึง ๒๕ ล้านบาท อัตราภาษี o.o๓% 
  - มูลค่า ๒๕-๕๐ ล้านบาท อัตราภาษี o.o๕% 
  - มูลค่า ๕๐ ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี o.๑o% 
 กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

- มูลค่าไม่ถึง ๔๐ ล้านบาท อัตราภาษี o.o๒% 
  - มูลค่า ๔๐-๖๕ ล้านบาท อัตราภาษี o.o๓% 
  - มูลค่า ๖๕-๙๐ ล้านบาท อัตราภาษีo.o๕% 
  - มูลค่า ๙๐ ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี o.๑o% 
กรณีบ้านหลังอ่ืน ๆ 
  - มูลค่าไม่ถึง ๕๐ ล้านบาท อัตราภาษี o.o๒% 
  - มูลค่า ๕๐-๗๕ ล้านบาท อัตราภาษี o.o๓% 
  - มูลค่า ๗๕-๑๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี o.o๕% 
  - มูลค่า ๑๐๐ ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี o.๑o% 
กรณีบ้านหลังหลักที่ เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (เจ้าของบ้านอาศัยอยู่ เอง) ได้รับการ ยกเว้น                            
ภาษี 50 ล้านบาทแรกส่วนกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่ เองบนที่ดินเช่า)                          
จะได้รับการยกเว้นภาษี ๑๐ ล้านบาทแรก 
๓. กลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด ๑.๒% 
  - มูลค่า o-๕๐ ล้านบาท อัตราภาษี o.๓% 



  - มูลค่า ๕๐-๒oo ล้านบาท อัตราภาษี o.๔% 
  - มูลค่า ๒๐๐-๑,ooo ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๕% 
  - มูลค่า ๑,ooo -๕,ooo ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๖% 
  - มูลค่าเกิน ๕,ooo ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๗% 
๔. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด ๑.๒% แต่จะเพ่ิมเพดานเป็น ๓% 
เมื่อปล่อยรกร้างว่างเปล่า ติดต่อกัน ๓ ปี หมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร                       
หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า 
  - มูลค่า o-๕๐ ล้านบาท อัตราภาษี o.๓% 
  - มูลค่า ๕๐-๒๐๐ ล้านบาท อัตราภาษี o.๔% 
  - มูลค่า ๒๐๐-๑,ooo ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๕% 
  - มูลค่า ๑,ooo -๕,ooo ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๖% 
  - มูลค่าเกิน ๕,ooo ล้านบาท อัตราภาษี ๐.๗% 
นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา ๓ ปีติดตอ่กัน จะถูกเก็บภาษีเพ่ิมอีก o.๓% ในปีที่ ๔ และถูกเก็บเพิ่มขึ้น 
o.๓% ทุก ๆ ๓ ปี หากยังไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน ๓% 
ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน ๒ ปีแรก (๒๕๖๓-๒๕๖๔) ส่วนปีต่อไป
จะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที 
ช่องทางการร้องเรียน: 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง หมายเลขโทรศัพท์042-219839     
หรือเว็บไซต์  https://banchiang-ud.go.th  

                                


