
ประชาสมัพนัธภ์าษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอ านาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี 
(พ้ืนที่ดิน พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและพ้ืนที่มีน้ า) สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคล
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และ
ห้องชุดหรือแพ ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์  ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ อปท. และก าหนดให้ยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่       

ผูม้หีนา้ที่เสยีภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 
- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
- ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

ระยะเวลาการยืน่แบบและช าระภาษ ี
(1) อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ.
(2) ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือน เม.ย.
(๓) ไม่ช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพ่ิมร้อยละ ๑ ต่อเดือน)
(๔) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

(ช าระภาษีหลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐) 
(๕) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายในก าหนดของ หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับ

ร้อยละ ๒๐) 
(๖) ครบก าหนด ๑๕ วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของภาษีค้างช าระ แจ้งลูกหนี้ภาษี

ค้างช าระให้ ส านักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย. 
(7) ยึด อายัด เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

อัตราภาษทีี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง 
ที่ดินที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีที่ 4 ให้เก็บ

เพ่ิมข้ึนอีก 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ 



บทก าหนดโทษ 

(1) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(2) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตาม
มาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตาม
มาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

(3) ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้ ในมาตรา ๓๓
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

(4) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือท าลาย ย้ายไปเสีย
ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(5) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา
๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

(6) ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(7) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่ง
การหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็น
เหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้อง 
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ด าเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 



ตวัอยา่งการค านวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

       

 

 

 

 

ตวัอยา่งการค านวณตามสัดสว่น 
- ที่ดิน ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ว  ราคาประเมิน 74,000 บาท  รวมราคาประเมินของที่ดิน 3,700,000 บาท 

- สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น ขนาดพ้ืนที่รวม  90 ตร.ม. ราคาประเมิน 45,000 บาท                                    
  รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง  = 4,050,000 บาท (ยังไม่ได้หักค่าเสื่อม)  
  รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  = 7,750,000 บาท 

- ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ 2 ชั้นบน ใช้อยู่อาศัย ค านวณตามสัดส่วน ชั้นล่าง ขนาดพ้ืนที่ 30 ตร.ม.  
คิดเป็นสัดส่วน    = 30 X 100/90 =  33% 
7,750,000 X 33/100  =  2,557,500 

2,557,500 X 0.3/100 = 7,672.50 บาท 

- 2 ชั้นบนใช้อยู่อาศัย ขนาดพ้ืนที่ 60 ตร.ม.  = 60 X 100/90 = 67% 
7,750,000 X 67/100 =  5,192,500 บาท 

(ไม่ถึง 50 ล้านบาท ได้รับยกเว้น) 


