
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมือง
พัทยา และอปท.อื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ยกเว้น อบจ. อปท. มี
อ านาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต  

ทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีท่ีดิน (พื้นท่ีดิน พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาและพื้นท่ีมี
น้ า)สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นท่ี
บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ  
ท่ีใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดท่ีได้ออก
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. 
ภาษีท่ีจัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และก าหนดให้ยกเลิก
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พรบ.ภาษี
บ ารุงท้องท่ี                 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
- ผู้เป็นเจ้าของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

 - ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
         อนัเป็นทรัพยสิ์นของรฐั  

ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
(1).อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. 
(2).ผู้เสียภาษีชาระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(๓).ไม่ช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน) 
(๔).อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาใน              
หนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  (ช าระภาษีหลังเดือน เม.ย. 
แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐) 
(๕).ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน  (ช าระภาษีภายในก าหนด
ของ  หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐) 
(๖).ครบก าหนด ๑๕ วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละละ
๔๐ ของภาษีค้างช าระ แจ้งลูกหน้ีภาษีค้างช าระให้ ส านักงานท่ีดิน
ภายในเดือน มิ.ย. 
(7). ยึด อายัด เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง
เตือน 
 

 
 
 
 

 
 
 

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีดินท่ีท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
ท่ีดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีท่ี 4ให้เก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ปี  
แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ 

บทก าหนดโทษ 

(1).ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส ารวจตามมาตรา 
๒๘ หรือมาตรา ๒๙หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 
หรือทั้งจาท้ังปรับ 
(2). ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตาม
มาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือ
หนังสือเรียกหรือคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
(3).ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือสิ่งปลูก
สร้างตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หน่ึงหมื่นบาท 
(4).ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตาม
มาตรา ๖๒ หรือทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่
บุคคลอื่นซ่ึงทรัพย์สินท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรือ 
อายัด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจาท้ังปรับ 
 
 

 
 
 
(5).ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
(6).ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจาท้ังปรับ 
(7).ในกรณีท่ีผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติ
บุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ี
บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่ส่ังการ
หรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทาความผิด ผู้น้ันต้องรับ
โทษตามท่ีบัญญัติไว้สาหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย 
(8).ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบ
วัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอม
แล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ดาเนินคดีต่อไปเงิน
ค่าปรับท่ีได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดขึ้นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 
ตัวอย่างการค านวณ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

ตัวอย่างการค านวณตามสัดส่วน 
- ที่ดิน ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ว   ราคาประเมิน 74,000 บาท 

รวมราคาประเมินของที่ดิน3,700,000 บาท  
- สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น ขนาดพื้นที่รวม  90 ตร.ม.  ราคา
ประเมิน 45,000 บาท       รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง = 

4,050,000 บาท (ยังไม่ได้หักค่าเสื่อม) 
รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  = 7,750,000 บาท  

ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ 2 ชั้นบน ใช้อยู่อาศัย ค านวณตาม
สัดส่วน 

ชั้นล่าง ขนาดพื้นที่ 30 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน  =  30 X 
100/90  =  33% 

 7,750,000  X 33/100  =  2,557,500 X 
0.3/100 = 7,672.50 บาท 

2 ชั้นบนใช้อยู่อาศัย ขนาดพื้นที่ 60 ตร.ม.  = 60 X 
100/90 = 67% 

7,750,000 X 67/100 =  5,192,500 (ไม่ถึง 50 ล้าน
บาท ได้รับยกเว้น) 

 
 
 
 

 

เอกสารแนะน า 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 

โดย 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได ้

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
โทร. 044-481690  

โทรสาร 044-481692 


