
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสราง 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  หมายถึง  เทศบาล อบต. 
กทม. เมืองพัทยา และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน 
อบจ. อปท. มีอํานาจจัดเก็บภาษี จากท่ีดินและสิ่งปลูก
สรางที่อยูในเขต ทรัพยสินท่ีตองเสียภาษี (พ้ืนท่ีดิน พ้ืนท่ี
ที่เปนภูเขาและพื้นที่มีนํ้า)สิ่งปลูกสราง (โรงเรือน อาคาร 
ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่บุคคลอาจเขาอยูอาศัย
หรือใชสอยได หรือใชเปนที่เก็บสินคาหรือประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และหองชุดหรือแพ  ที่ใช
อยูอาศัยหรือมีไวเพ่ือหาผลประโยชนหองชุด (หองชุดท่ีได
ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดแลว เชน คอนโด/
อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บไดใหเปนรายไดของ อปท. 
และกําหนดใหยกเลิกกฎหมายท่ีเก่ียวของดังนี้ พรบ.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบํารุงทองที่                 
ผูมีหนาที่เสียภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสราง  
- ผูเปนเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง 

 - ผูครอบครองหรือทําประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง 
         อันเปนทรัพยสินของรัฐ 

ระยะเวลาการยื่นแบบและชําระภาษ ี
(1) อปท.แจงประเมินภายในเดือน ก.พ. 
(2) ผูเสียภาษีชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(๓) ไมชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มรอยละ ๑ 

ตอเดือน) 
(๔) อปท.มีหนังสือแจงเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลา
ใน             หนังสือแจงเตือนไมนอยกวา ๑๕ วัน (ชําระ
ภาษีหลังเดือน เม.ย. แตกอนมีหนังสือแจงเตือน เสียเบีย้
ปรับรอยละ ๑๐) 
(๕) ผูเสียภาษีไดรับหนังสือแจงเตือน (ชําระภาษีภายใน
กําหนดของ หนังสือแจงเตือน เสียเบ้ียปรับรอยละ ๒๐) 
(๖) ครบกําหนด ๑๕ วัน ไมมาชําระภาษี เสียเบ้ียปรับ
รอยละ ๔๐ ของภาษีคางชําระ แจงลูกหนี้ภาษคีางชําระ
ให สํานักงานท่ีดินภายในเดือน มิ.ย. 
(7) ยึด อายัด เม่ือพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตไดรับหนังสือ
แจงเตือน 
 

 

อัตราภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสราง 
ที่ดินท่ีทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพที่ดิน 3 
ป ติดตอกัน : ปที่ 4 ใหเก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ป  
แตไมเกินรอยละ ๓ 

บทกําหนดโทษ 

(1) ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา 
๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาท่ีซึ่ง
ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
(2) ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผูบริหารทองถิ่น ตามมาตรา 
๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือ
คําสั่ งของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนา ท่ีซึ่ ง ผูบริหารทองถิ่น
มอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท 
(3) ผูใดไมแจงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินหรือสิ่งปลูก
สรางตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 
(4) ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารทองถิ่นตาม
มาตรา ๖๒ หรือทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคล
อื่นซึ่งทรัพยสินที่ผูบริหารทองถิ่นมีคําส่ังใหยึดหรืออายัด ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้ง
ปรับ 
 
 
 
 

(5) ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณการประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท 
(6) ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ
มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสอง
ป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
(7) ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือ
กระทําการและละเวนไมส่ังการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติ
บุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตอง 
รับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย 
(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา 
๘๗      ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมี
อํานาจเปรียบเทียบไดเม่ือผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวน
ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถาผูกระทําผิดไม
ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหดําเนินคดีตอไปเงินคาปรับท่ีไดจาก
การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดขึ้นในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใด ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
ตัวอยางการคํานวณ 



  

 

 

 
ตัวอยางการคํานวณตามสดัสวน 

- ที่ดนิ ขนาดพืน้ที ่50 ตร.ว  ราคาประเมนิ 74,000 บาท  
รวมราคาประเมนิของทีด่นิ 3,700,000 บาท 

 
- สิ่งปลูกสราง 3 ชัน้ ขนาดพืน้ทีร่วม  90 ตร.ม.   
        ราคาประเมิน 45,000 บาท รวมราคาสิ่งปลูกสราง  
        = 4,050,000 บาท (ยังไมไดหกัคาเสื่อม) 
        รวมราคาที่ดนิและสิ่งปลูกสราง  = 7,750,000 บาท  
ชั้นลางใชประกอบกิจการ 2 ชัน้บน ใชอยูอาศัย คํานวณตาม
สัดสวน ชั้นลาง ขนาดพืน้ที่ 30 ตร.ม.  
คิดเปนสดัสวน    = 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 ชั้นบนใชอยูอาศัย ขนาดพืน้ที่ 60 ตร.ม.   
             = 60 X 100/90 = 67% 

7,750,000 X 67/100 =  5,192,500 บาท 
(ไมถึง 50 ลานบาท ไดรับยกเวน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  เอกสารแนะนํา 
ภาษทีี่ดินและสิ่งปลกูสราง 
 

 
 

โดย 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
อําเภอเทพรักษ จังหวัดนคาราชสีมา 

โทร. 0-44081-056  
         โทรสาร 090-278285 
 


