
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  หมายถงึ  เทศบาล อบต. กทม. 
เมืองพัทยา และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตัง้ ยกเว้น อบจ. 
อปท. มีอ านาจจดัเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน
เขต ทรพัย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดิน (พื้นที่ดิน พื้นที่ทีเ่ป็นภูเขา
และพื้นทีม่ีน ้า)สิ่งปลูกสรา้ง (โรงเรอืน อาคาร ตกึ หรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้
เป็นที่เก็บสินค้าหรอืประกอบการอุตสาหกรรมหรอืพาณิชยก
รรม และห้องชุดหรือแพ   ที่ ใช้อยู่ อาศัยหรือมีไว้เพื่ อหา
ผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ไดอ้อกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ ์
หอ้งชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีทีจ่ดัเกบ็ไดใ้ห้
เป็นรายได้ของ อปท. และก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบ ารุง
ทอ้งที ่                
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
- ผูเ้ป็นเจา้ของทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้ง 

 - ผูค้รอบครองหรอืท าประโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้ง 
         อนัเป็นทรพัย์สนิของรฐั 

ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
(1).อปท.แจง้ประเมนิภายในเดอืน ก.พ. 
(2).ผูเ้สยีภาษีชาระภาษีภายในเดอืน เม.ย. 
(๓).ไม่ช าระภาษีภายในเดือนเม.ย.(เงนิเพิม่รอ้ยละ๑ ต่อเดอืน) 
(๔).อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาใน             
หนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (ช าระภาษีหลังเดือน 
เม.ย. แต่ก่อนมหีนังสอืแจง้เตอืน เสยีเบี้ยปรบัรอ้ยละ ๑๐) 
(๕).ผู้เสียภาษีได้ร ับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายใน
ก าหนดของ  หนังสอืแจง้เตอืน เสยีเบี้ยปรบัรอ้ยละ ๒๐) 
(๖).ครบก าหนด ๑๕ วนั ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรบัร้อยละ
ละ๔๐ ของภาษีค้างช าระ  แจ้งลูกหนี้ ภาษีค้างช าระให ้
ส านักงานทีด่นิภายในเดอืน ม.ิย. 
(7).ยดึ อายดั เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วนั นับแต่ไดร้บัหนังสือแจ้ง
เตอืน 
 
 

อตัราภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ทีด่นิทีท่ีท่ิ้งไวว้่างเปล่าหรอืไม่ไดท้ าประโยชน์ตามควรแก่
สภาพทีด่นิ 3 ปี ตดิต่อกนั : ปีที ่4ใหเ้กบ็เพิม่ขึน้อกี 0.3 ทุก 
3 ปี  

แต่ไม่เกนิรอ้ยละ ๓ 
บทก าหนดโทษ 

(1).ผู้ใดขดัขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตาม
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิน่มอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) 
หรือ (๔)ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จาทัง้ปรบั 
(2).ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามหนังสือเรยีกของผูบ้ริหารท้องถิ่น ตาม
มาตรา ๒๙ หรอืของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือ
หนังสือเรียกหรอืคาสัง่ของผู้บริหารทอ้งถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่มอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรอื (๒) ต้อง
ระวางโทษปรบัไม่เกนิสองพนับาท 
(3).ผู้ใดไม่แจง้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิหรอืสิ่ง
ปลูกสรา้งตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรบั
ไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 
(4).ผูใ้ดขดัขวางหรอืไม่ปฏิบตัิตามคาสัง่ของผูบ้รหิารท้องถิ่น
ตามมาตรา ๖๒ หรอืทาลาย ย้ายไปเสยี ซ่อนเรน้ หรอืโอนไป
ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรพัย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสัง่ให้ยึด
หรอื 
อายดั ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสอง
หมื่นบาท หรอืทัง้จาทัง้ปรบั 
 

(5).ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามหนังสือเรยีกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมนิภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิสองพนับาท 
(6).ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท หรอืทัง้จาทัง้ปรบั 
(7).ในกรณีทีผู่ก้ระทาความผดิเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผดิของ
นิติบุคคลนัน้เกิดจากการสัง่การหรือการกระทาของกรรมการ หรือ
ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ่งรบัผิดชอบในการดาเนินงานของนิตบุิคคลนัน้ 
หรือในกรณีที่บุคคลดงักล่าวมีหน้าที่ต้องสัง่การหรือกระทาการและละ
เว้นไม่สัง่การหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั ้นกระทา
ความผดิ ผูน้ัน้ต้องรบัโทษตามทีบ่ญัญตัไิวส้าหรบัความผดินัน้ ๆ ดว้ย 
(8).ความผดิตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรอืมาตรา ๘๗ให้
ผู้บริห ารท้องถิ่นหรือผู้ ซึ่ งผู้บริห ารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวนั ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอม
ตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรบัภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ดาเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับที่ได้จากการ
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใด ใหต้กเป็นรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 
ตวัอย่างการค านวณ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
ตวัอย่างการค านวณตามสดัส่วน 

- ท่ีดิน ขนาดพ้ืนท่ี 50 ตร.ว   ราคาประเมิน 74,000 บาท 
รวมราคาประเมินของท่ีดิน3,700,000 บาท  

- ส่ิงปลูกสร้าง 3 ชัน้ ขนาดพ้ืนท่ีรวม  90 ตร.ม.  ราคา

ประเมิน 45,000 บาท       รวมราคาส่ิงปลูกสร้าง = 
4,050,000 บาท (ยงัไม่ได้หกัค่าเสื่อม) 

รวมราคาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  = 7,750,000 บาท  
ชัน้ล่างใช้ประกอบกิจการ 2 ชัน้บน ใช้อยู่อาศยั ค านวณ

ตามสดัส่วน 
ชัน้ล่าง ขนาดพ้ืนท่ี 30 ตร.ม. คิดเป็นสดัส่วน  =  30 X 

100/90  =  33% 
 7,750,000 X 33/100  =  2,557,500 X 0.3/100 = 

7,672.50 บาท 
2 ชัน้บนใช้อยู่อาศยั ขนาดพื้นท่ี 60 ตร.ม.  = 60 X 

100/90 = 67% 
7,750,000 X 67/100 =  5,192,500 (ไม่ถึง 50 ล้านบาท 

ได้รบัยกเว้น) 

 
 
 

 
เอกสารแนะน า 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 
 

โดย 
กองคลงั ฝ่ายพฒันารายได้ 
เทศบาลต าบลแสนไห 

อ าเภอเวียแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

โทร. 053-049029 
โทรสาร 053-049027 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


