
 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมือง
พัทยา และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน อบจ. อปท. มี
อำนาจจัดเก็บภาษี จาก ท่ี ดินและสิ่ งปลูกสรางท่ีอยู ในเขต 

ทรัพยสนิที่ตองเสียภาษทีี่ดิน (พ้ืนท่ีดิน พื้นที่ที่เปนภูเขาและพื้นท่ีมี
น้ำ)สิ่งปลูกสราง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นท่ี
บุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได หรือใชเปนท่ีเก็บสินคาหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และหองชุดหรือแพ  
ที่ใชอยูอาศัยหรือมีไวเพ่ือหาผลประโยชนหองชุด (หองชุดที่ไดออก
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดแลว เชน คอนโด/อาคารชุด) อปท. 
ภาษีท่ีจัดเก็บไดใหเปนรายไดของ อปท. และกำหนดใหยกเลิก
กฎหมายท่ีเกี่ยวของดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษี
บำรุงทองที ่                
ผูมีหนาท่ีเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  
- ผูเปนเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง 

 - ผูครอบครองหรือทำประโยชนในที่ดนิหรือสิ่งปลูกสราง 
         อันเปนทรัพยสินของรัฐ 

ระยะเวลาการย่ืนแบบและชำระภาษี 
(1) อปท.แจงประเมินภายในเดือน ก.พ. 
(2) ผูเสียภาษีชาระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(๓) ไมชำระภาษีภายในเดอืน เม.ย. (เงินเพ่ิมรอยละ ๑ ตอเดือน) 
(๔) อปท.มีหนังสือแจงเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาใน             
หนังสือแจงเตือนไมนอยกวา ๑๕ วัน (ชำระภาษีหลังเดือน เม.ย. 
แตกอนมีหนังสือแจงเตือน เสียเบ้ียปรับรอยละ ๑๐) 
(๕) ผูเสียภาษีไดรับหนังสือแจงเตือน (ชำระภาษีภายในกำหนด
ของหนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ ๒๐) 
(๖) ครบกำหนด ๑๕ วัน ไมมาชำระภาษี เสียเบ้ียปรับรอยละ ๔๐ 
ของภาษีคางชำระ แจงลูกหนี้ภาษีคางชำระใหสำนักงานที่ดิน
ภายในเดือน มิ.ย. 
(7) ยึด อายัด เมื่อพนกำหนด ๙๐ วัน นับแตไดรับหนังสือแจง
เตือน 

 
 

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ที่ดินที่ท่ีทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทำประโยชนตามควรแกสภาพที่ดิน 3 
ป ติดตอกัน : ปที่ 4 ใหเก็บเพ่ิมขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ป  
แตไมเกินรอยละ ๓ 

บทกำหนดโทษ 

(1) ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสำรวจตามมาตรา ๒๘ 
หรือมาตรา ๒๙หรือของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีซึ่งผูบริหาร
ทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
(2) ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผูบริหารทองถิ่น ตามมาตรา 
๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือ
คำสั่งของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาที่ซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
(3) ผูใดไมแจงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินหรือสิ่งปลกูสราง
ตามท่ีกำหนดไวในมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน10,000 
บาท 
(4) ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคำสั่งของผูบริหารทองถิ่นตาม
มาตรา ๖๒ หรือทำลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคล
อื่นซึ่งทรัพยสินท่ีผูบริหารทองถิ่นมีคำสั่งใหยึดหรืออายัด ตองระวาง
โทษจำคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำท้ัง
ปรับ 
(5) ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณการประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษปรับไม
เกิน 2,000 บาท 

(6) ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนำพยานหลักฐานอันเปนเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน
40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
(7) ในกรณีท่ีผูกระทำความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิดของนิติ
บุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผูจัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผดิชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ี
บุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือกระทำการและละเวนไมสั่งการ
หรือไมกระทำการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผูน้ันตองรับ
โทษตามที่บัญญัติไวสาหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ให
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทำผิดไดชาระเงินคาปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบ
วัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาถาผูกระทำผิดไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอม
แลวไมชาระเงินคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหดำเนินคดีตอไปเงิน
คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใด ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
 
ตัวอยางการคำนวณ 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางการคำนวณตามสัดสวน 
- ที่ดิน ขนาดพ้ืนท่ี 50 ตร.ว   ราคาประเมิน 74,000 บาท 
รวมราคาประเมินของที่ดิน 3,700,000 บาท  
- สิ่งปลูกสราง 3 ชั้น ขนาดพื้นที่รวม  90 ตร.ม. ราคาประเมิน 
45,000 บาท  รวมราคาสิ่งปลูกสราง = 4,050,000 บาท 
(ยังไมไดหักคาเสื่อม) 
รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง  = 7,750,000 บาท  
 
ชั้นลาง ใชประกอบกิจการ 2 ชั้นบน ใชอยูอาศัย  
คำนวณตามสัดสวน 
ชั้นลาง ขนาดพื้นที่ 30 ตร.ม. คิดเปนสัดสวน  =   
30 X 100/90  =  33% 
7,750,000 X 33%  =  2,557,500 X 0.3/100 = 
7,672.50 บาท 
 
ชั้นบน ใชอยูอาศัย 2 ชั้น ขนาดพื้นท่ี 60 ตร.ม.  =  
60 X 100/90 = 67% 
7,750,000 X 67% =  5,192,500 
 (ไมถึง 50 ลานบาท ไดรับยกเวน) 

 
 
 
 
 

 

เอกสารแนะนำ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

 
 
 

โดย 
ฝายจัดเก็บและพัฒนารายได 

กองคลัง  
องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
อำเภอบำเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

 
โทร. 0-44056009 ,081-9673466  

โทรสาร 0-44056009 

 


