ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ ดิน หมายถึง พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ท่เี ป็ น
ภูเขาหรือที่มนี ้าด้วย
สิ่ งปลูกสร้าง หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิง่ ปลูกสร้าง
อย่างอื่น ที่บุคคล อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็ น
ที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
และให้ห มายความรวมถึงห้องชุ ดหรือแพที่บุค คลอาจใช้อยู่
อาศัยได้หรือที่มไี ว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
ห้องชุด หมายถึง ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้
ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ ์ ห้องชุดแล้ว และกาหนดให้ยกเลิก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.
ภาษีบารุงท้องที่
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
มาตรา 9 ผู้ซ่งึ เป็ นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่ง ปลู ก

(2) ผู้เ สีย ภาษี ไ ด้ ร ับ หนั งสือแจ้ ง เตือน และช าระ
ภาษี ใ นระยะเวลาที่ก าหนดในหนั ง สือ แจ้ ง เตือน
เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐
(3) ชาระภาษีภายหลังจากที่กาหนดในหนังสือแจ้ง
เตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐ ของภาษีคา้ งชาระ
(4) เมื่อพ้นกาหนด ๙๐ วัน นับแต่ วนั ที่ผู้ค้างชาระ
ได้รบั หนังสือแจ้งเตือน เสนอผูบ้ ริหารท้องถิน่ ออก
คาสังยึ
่ ด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ

อัตราภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดนิ ที่ท้งิ ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่
สภาพที่ดนิ 3 ปี ติดต่อกัน : ปี ท่ี 4ให้เก็บเพิม่ ขึน้ อีก 0.3 ทุก
3 ปี

สร้าง
อยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปี ใดเป็ นผูม้ หี น้าที่เสียภาษีสาหรับปี
นัน้
- บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็ นเจ้าของที่ดนิ หรือสิง่ ปลูก
สร้าง
- ผูค้ รอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดนิ หรือสิง่ ปลูกสร้าง
อันเป็ นทรัพย์สนิ ของรัฐ
ระยะเวลาการยื่นแบบและชาระภาษี
(1) อปท.แจ้งประเมินภาษีภายในเดือน ก.พ.
(2) ผูเ้ สียภาษีชาระภาษีภายในเดือน เม.ย.
(๓) ไม่ชาระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อ
เดือน)
(๔) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อ
ชาระภาษีคา้ งชาระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิม่
การคิ ดเบี้ยปรับ ไม่มาชาระภายในเดือนเมษายน
(1) ไม่ชาระในกาหนด แต่ได้มาก่อนที่จะได้รบั หนังสือ เสียเบี้ย
ปรับร้อยละ ๑๐

แต่ไม่เกินร้อยละ ๓
บทกาหนดโทษ
(1) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตาม
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ซ่งึ ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓)
หรือ (๔)ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินหกเดือ น หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(2) ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามหนังสือเรียกของผูบ้ ริหารท้องถิ่น ตาม
มาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือ
หนังสือเรียกหรือคาสังของผู
่
บ้ ริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซ่งึ

ผูบ้ ริหารท้องถิน่ มอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท
(3) ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ หรือสิง่ ปลูกสร้าง
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(4) ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของผู
่
บ้ ริหารท้องถิน่ ตามมาตรา
๖๒ หรือทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่น ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ที่ผบู้ ริหารท้องถิน่ มีคาสังให้
่ ยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(5) ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

(6) ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเป็ นเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(7) ในกรณีท่ผี กู้ ระทาความผิดเป็ นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทาความผิดของ
นิ ติบุ ค คลนั ้น เกิด จากการสัง่ การหรือ การกระท าของกรรมการ หรือ
ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิตบิ ุค คลนัน้
หรือในกรณีท่บี ุคคลดังกล่ าวมีหน้าที่ต้องสังการหรื
่
อกระทาการและละ
เว้น ไม่ ส งั ่ การหรือ ไม่ ก ระท าการจนเป็ น เหตุ ใ ห้นิ ติบุ ค คลนั ้น กระทา
ความผิด ผูน้ นั ้ ต้องรับโทษตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย
(8) ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ให้
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ซ่ึ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น มอบหมายมี อ า นาจ
เปรียบเทียบได้
- เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
- ถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามที่เปรี ยบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่
ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป
-ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็ นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ นัน้
ตัวอย่างการคานวณ

7,750,000 X 33/100 = 2,557,500 X 0.3/100 =
7,672.50 บาท
2 ชัน้ บนใช้อยู่อาศัย ขนาดพื้นที่ 60 ตร.ม. = 60 X
100/90 = 67%
7,750,000 X 67/100 = 5,192,500 (ไม่ถึง 50 ล้านบาท
ได้รบั ยกเว้น)

โดย
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดรัง
อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-750210
โทรสาร 043-750209
ตัวอย่างการคานวณตามสัดส่วน
- ที่ดิน ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ว ราคาประเมิน 74,000 บาท รวมราคา
ประเมินของที่ดิน3,700,000 บาท
- สิ่ งปลูกสร้าง 3 ชัน้ ขนาดพื้นที่รวม 90 ตร.ม. ราคาประเมิน
45,000 บาท รวมราคาสิ่ งปลูกสร้าง = 4,050,000 บาท (ยังไม่ได้
หักค่าเสื่อม)
รวมราคาที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง = 7,750,000 บาท
ชัน้ ล่างใช้ประกอบกิ จการ 2 ชัน้ บน ใช้อยู่อาศัย คานวณตาม
สัดส่วน
ชัน้ ล่าง ขนาดพื้นที่ 30 ตร.ม. คิ ดเป็ นสัดส่วน = 30 X 100/90 =
33%

เอกสารแนะนา
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.2563

