
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ที่ดิน หมายถึง พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขา
หรือท่ีมีน้้าด้วย  
สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก  หรือ ส่ิงปลูกสร้าง
อย่างอื่น ท่ีบุคคล อาจเข้าอ ยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือ ท่ีใช้เป็นท่ี
เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และ
ให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพท่ีบุคคลอาจใช้อ ยู่อาศัยได้
หรือท่ีมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  
ห้องชุด หมายถึง ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ท่ีได้ออก
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์  ห้องชุด แล้ว  และก้าหนดให้ยกเลิก
กฎหมายท่ีเกี่ยว ข้องดัง น้ี พ .ร.บ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ .ร.บ.
ภาษีบ้ารุงท้องท่ี                 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
มาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองท่ีดินหรือ ส่ิงปลูกสร้าง  
อยู่ในวันท่ี 1 มกราคม ของปีใดเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีส้าหรับปีน้ัน  
- บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 

 - ผู้ครอบครองหรือท้าประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
         อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
(1) อปท.แจ้งประเมินภาษีภายในเดือน ก.พ. 
(2) ผู้เสียภาษีช้าระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(๓) ไม่ช้าระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน) 
(๔ ) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคมของปีเพื่อ
ช้าระภาษีค้างช้าระ พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 
การคิดเบี้ยปรับ  ไม่มาช้าระภายในเดือนเมษายน  
(1 ) ไม่ ช้าระในก้าหนด แต่ได้มาก่อนท่ีจะได้ รับหนังสือ เสียเบ้ีย
ปรับร้อยละ ๑๐ 
(2) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน และช้าระภาษีในระยะเวลา
ท่ีก้าหนดในหนังสือแจ้งเตือน เสียเบ้ียปรับร้อยละ ๒๐ 
(3) ช้าระภาษีภายหลังจากท่ีก้าหนดในหนังสือแจ้งเตือน เสียเบ้ีย
ปรับร้อยละ ๔๐ ของภาษีค้างช้าระ  
(4) เมื่อพ้นก้าหนด ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีผู้ค้างช้าระได้รับหนังสือ
แจ้งเตือน  เสนอ ผู้บริหารท้องถ่ินออกค้าส่ังยึด  อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 
 

 

 
 

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีดินท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท้าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
ท่ีดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีท่ี 4ให้เก็บเพิ่มข้ึนอีก 0.3 ทุก 3 ปี  
แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ 

บทก าหนดโทษ 

(1) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส้ารวจตามมาตรา 
๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของผู้บริหารท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่ ง
ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ  (๔)ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่ เกินหน่ึงหมื่นบาท 
หรือท้ังจ้าท้ังปรับ 
(2 ) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือ เรียกของผู้บริหารท้องถ่ิน ตาม
มาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือ
หนังสือ เรียกหรือคาส่ังของผู้บริหารท้องถ่ินหรือ เจ้าหน้าท่ีซึ่ ง
ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
(3) ผู้ใดไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือส่ิงปลูก
สร้างตามท่ีก้าหนดไว้ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน
หน่ึงหมื่นบาท 
(4) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาส่ังของผู้บริหารท้องถ่ินตาม
มาตรา ๖๒ หรือ ท้าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่
บุคคลอื่นซึ่ งทรัพ ย์สินท่ีผู้บริหารท้องถ่ินมีคาส่ังให้ยึดหรืออายัด 
ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่ เกินสองหมื่นบาท 
หรือท้ังจ้าท้ังปรับ 
(5) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือ เรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองพันบาท 

 
 
 (6) ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือ น้าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง
เพื่อหลีก เล่ียงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือป รับไม่
เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจ้าท้ังปรับ 
(7) ในกรณีท่ีผู้กระท้าความผิดเป็นนิติ บุคคล ถ้าการกระท้าความผิดของ  
นิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระท้าของกรรมการ หรือ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด้าเนินงานของนิติ บุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ี
บุคคลดังก ล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระท้าการและละเว้นไม่ ส่ังการ
หรือไม่กระท้าการจนเป็นเหตุให้นิติ บุคคลน้ันกระทาความผิด ผู้น้ันต้องรับ
โทษตามท่ีบัญญัติไว้สาหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย 
(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ให้
ผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ซึ่ง ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายมีอ้านาจเปรียบเทียบได้    
- เมื่อ ผู้กระท้าผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนท่ีเปรียบเทียบภายใน
สามสิบวัน ให้ถือว่าคดี เลิกกันตามบทบัญญั ติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
- ถ้าผู้กระท้าผิดไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อ ยินยอมแล้วไม่ช้าระ
เงินค่าปรับภายในระยะเวลาท่ีก้าหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป 
-ค่าปรับท่ีได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดข้ึนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 
ตัวอย่างการค านวณ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
        

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

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

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

ช้ันล่างใช้ประกอบกิจการ 2 ช้ันบน ใช้อยู่อาศัย ค านวณตาม
สัดส่วน 

ช้ันล่าง ขนาดพ้ืนที่ 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 ช้ันบนใช้อยู่อาศัย ขนาดพ้ืนที่ 60 ตร.ม.  = 60 X 
100/90 = 67% 

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

 
 
 
 

 
 

เอกสารแนะน า 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 

โดย 
 

กองคลัง อบต.หนองอิเฒ่า 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
โทร.   043-019621 

          
 

 
 
 
 
 
 


