
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
ภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสราง หมายถึง เทศบาล อบต. กทม.                     
เมืองพัทยา และอปท.อื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ยกเวน อบจ. อปท.                 
มีอํานาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่อยูในเขตทรัพยสิน
ที่ตองเสียภาษีที่ดิน (พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เปนภูเขาและพื้นที่มีน้ํา)              
ส่ิงปลูกสราง(โรงเรือน อาคาร ตึก หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่บุคคล
อาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได  หรือใช เปนที่ เก็บสินคาหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และหองชุดหรือแพที่
อยูอาศัยหรือมีไวเพื่อหาผลประโยชนหองชุด (หองชุดที่ไดออก
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดแลว เชน คอนโด/อาคารชุด) อปท.
ภาษีท่ีจัดเก็บไดใหเปนรายไดของ อปท. และกําหนดใหยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พรบ.ภาษี
บํารุงทองที่ 
 
ผูมีหนาที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
-ผูเปนเจาของที่ดินหรือส่ิงปลูกสราง 
-ผูครอบครองหรือทําประโยชนในที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางอันเปน
ทรัพยสินของรัฐ 
 
ระยะเวลาการยื่นแบบและชําระภาษี 
(1)อปท.แจงประเมินภายในเดือน ก.พ. 
(2)ผูเสียภาษีชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(3)ไมชําระภาษีภายในเดือน เม.ย.(เงินเพิ่มรอยละ 1 ตอเดือน) 
(4)อปท.มีหนังสือแจงเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือ
แจงเตือนไมนอยกวา 15 วัน (ชําระภาษีหลังเดือน เม.ย. แตกอนมี
หนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ 10) 
(5)ผูเสียภาษีไดรับหนังสือแจงเตือน (ชําระภาษีภายในกําหนดของ
หนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ 20)                        
(6)ครบกําหนด 15 วัน ไมมาชําระภาษี เสียเบี้ยปรับรอยละ 40 
ของภาษีคางชําระ แจงลูกหนี้ภาษีคางชําระใหสํานักงานที่ดิน 
ภายในเดือน มิ.ย.  
(7)ยึด อายัด เมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตไดรับหนังสือแจงเตือน 
 
 
 
  
 
 

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ที่ดินที่ที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพที่ดิน 
3 ป ติดตอกัน : ปที่ 4 ใหเก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ป แตไมเกิน
รอยละ 3 

     

บทกําหนดโทษ 
(1)ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนกังานสํารวจตามมาตรา     

 28 หรือมาตรา 29 หรือของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาที่ซ่ึง     
 ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63(3) หรือ(4) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
(2)ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผูบริหารทองถิ่น ตามมาตรา 
29 หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา 45 หรือหนังสือเรียก
หรือคําส่ังของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาที่ซ่ึงผูบริหารทองถิ่น
มอบหมายตามมาตรา 63(1) หรือ (2) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท     
(3)ผูใดไมแจงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินหรือส่ิงปลูก
สรางตามที่กําหนดไวในมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกิน               
หนึ่งหมื่นบาท 
(4)ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบริหารทองถิ่นตาม
มาตรา 62 หรือทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแก
บุคคลอื่นซ่ึงทรัพยสินที่ผูบริหารทองถิ่นมีคําส่ังใหยึด หรืออายัดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือ                   
ทั้งจําทั้งปรับ 
(5)ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณการประเมินภาษีตามมาตรา 80 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท 

(6)ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเปนเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(7)ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของ                
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองส่ังการหรือ
กระทําการละเวนไม ส่ังการ หรือไมกระทําการจนเปนเหตุให            
นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไว
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 
(8)ความผิดตามมาตรา 83 ,84 ,85 หรือมาตรา 87 ใหผูบริหาร
ทองถิ่นหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได 
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ถาผูกระทําผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ 
หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ใหดําเนินคดีตอไป เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด                 
ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
ตัวอยางการคํานวณ 

 



 

 
 

 
 
ตัวอยางการคํานวณตามสดัสวน 
-ที่ดิน ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ว. ราคาประเมิน 74,000.- บาท 
 รวมราคาประเมินของที่ดิน  3,700,000.- บาท 
-ส่ิงปลูกสราง 3 ชั้น ขนาดพื้นที่รวม 90 ตร.ม. 
 ราคาประเมิน   45,000.- บาท 

รวมราคาส่ิงปลูกสราง 4,050,000.- บาท (ยังไมไดหัก
คาเส่ือม) 

         รวมราคาที่ดินและส่ิงปลูกสราง 7,750,000.- บาท 
         ชั้นลางใชประกอบกิจการ , 2 ชั้นบน ใชอยูอาศัย 

คํานวณตามสัดสวน 
ชั้นลางใชประกอบกิจการ  ขนาดพื้นที่ 30 ตร.ม. 
คิดเปนสัดสวน 30 x 100 x 90 = 33% 
อัตราภาษ ีตอป 0.30 % 
7,750,000 x 33 x 100 = 2,557,500 
คํานวณ 2,557,500 x 0.3/100 = 7,672.50 บาท 
2 ชั้นบนใชอยูอาศัย  ขนาดพื้นที ่60 ตร.ม. 
คิดเปนสัดสวน 60 x 100/90 = 67% 
7,750,000x67/100 = 5,192,500 (ไมถึง 50 ลานบาท 
ไดรับยกเวน) 
การสืบคนหาขอมูล 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
www.fpo.go.th/main/ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง.aspx 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
www.dla.go.th 
องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 

E_mail  :  ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , 
phragnamdang@hotmail.co.th 
 

 
เอกสารแนะนํา 

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ.256๔ 

 

 
 

โดย 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

องคการบริหารสวนตําบลแพรกหนามแดง 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม 

โทรศัพท   ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ กด 13 
โทรสาร    ๐-๓๔๗๗-๒๐33 
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