
ภาษทีี่ดนิและส่ิงปลูภาษทีี่ดนิและส่ิงปลูกสร้างกสร้าง  
           เป็นภาษีท่ีจดัเก็บเป็นรายปีตามมลูค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เช่น บา้น อาคาร ท่ีครอบครอง โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เช่น เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เป็นหน่วยงาน 

รับผดิชอบการจดัเก็บ 
 

อัตราภาษี 

อตัราภาษีจะค านวณการใชป้ระโยชน์ ซ่ึงอตัราสูงสุดท่ีเป็นไปได ้

อยูท่ี่ปีละ 3% ของมลูค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 

ผู้เสียภาษี 

              เจา้ของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือครอบครองหรือท า
ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ โดยจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ้
             ถา้เจา้ของท่ีดินและเจา้ของส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นเป็น
คนละคนกนั  ก็ใหเ้จา้ของท่ีดินเสียภาษีเฉพาะส่วนของมลูค่าท่ีดิน  
ส่วนเจา้ของส่ิงปลูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของมลูค่า 
ส่ิงปลูกสร้าง   

ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี 
            โดยทัว่ไป  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างจะตอ้งเสียภาษีโดยใช้
มลูค่าทั้งหมดของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นฐานในการค านวณ
ภาษี  โดยแยกตามรายการดงัน้ี 

1.  ท่ีดิน – ใชร้าคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดิน 

2. ส่ิงปลูกสร้าง – ใชร้าคาประเมินทุนทรัพยส่ิ์งปลูกสร้าง 
3. ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นชุด(คอนโด) – ใชร้าคาประเมินทุนทรัพย ์
ห้องชุด   
         ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจะคิดภาษีเฉพาะท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างเท่านั้น ไม่คิดจากทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เช่น ถา้เป็นโรงงานก็น า
เฉพาะท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมาค านวณภาษีโดยไม่รวมเคร่ืองจกัร
หรืออุปกรณ์ต่างๆ 

 

วิธีค านวณภาษี 

       การค านวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจะใชค้  านวณแบบ    
ขั้นบนัไดตามมลูค่าของฐานภาษีแต่ละชั้น โดยใชสู้ตรเบ้ืองตน้   
คือ 
มลูค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง – มลูค่าของฐานภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ 

= มูลค่าของฐานภาษ ี

มลูค่าของฐานภาษี × อตัราภาษี  
= ค่าภาษีที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง 

 
การหักภาษีของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น 

1.ถ้าบคุคลธรรมดาเป็นเจ้าของท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างท่ีใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้สทิธิหกัมลูค่าฐานภาษี 

ได้ 50 ล้านบาท 

2.ถ้าบคุคลธรรมดาเป็นเจ้าของท่ีดนิหรือสิง่ปลกูสร้างท่ีใช้
ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศยั และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในวนัท่ี 1 
มกราคมของปีภาษีนัน้ได้สิทธิหกัมลูคา่ฐานภาษีได้ 50ล้านบาท 

3.บคุคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิง่ปลกูสร้างท่ีใช้ประโยชน์เป็น
ท่ีอยู่อาศยั และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในวนัท่ี 1 มกราคมของปี
ภาษีนัน้ได้สทิธิหกัมลูค่าฐานภาษีได้ 10 ล้านบาท 

 
วิธีการเสียภาษี 

             วธีิประเมนิโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นผู้ประ- 
เมนิให้ และจะสง่แบบประเมนิภาษีให้แก่ผู้ เสียภาษีภายในเดือน 
ก.พ. ของแตล่ะปี และต้องช าระภาษีภายใน 30 เม.ย. ของปีนัน้ 

           

 

อตัราภาษีอตัราภาษี  
                    ท่ีดินหรือส่ิงปลูท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างก าหนดอตัราภาษีกสร้างก าหนดอตัราภาษีจ าแนกตามประเภทจ าแนกตามประเภท
การใชป้ระโยชน์และการใชป้ระโยชน์และตวัผูเ้สียภาษี  ทั้งตวัผูเ้สียภาษี  ทั้งน้ีอตัราภาษีจะใชค้  านน้ีอตัราภาษีจะใชค้  านวณวณ
แบบขั้นบนัไดตามมลูค่แบบขั้นบนัไดตามมลูค่าของฐานภาษีแต่ละขั้นาของฐานภาษีแต่ละขั้น   
                  หากท่ีดินหรือส่ิงปลูหากท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างมีการใชป้ระโยชกสร้างมีการใชป้ระโยชน์น์หลายประเภทหลายประเภท   
ภาษีจะค านวณตามสัดส่วภาษีจะค านวณตามสัดส่วนของการใชป้ระโยชน์ ในของการใชป้ระโยชน์ ในท่ีดินหรือส่ิงนท่ีดินหรือส่ิง
ปลูกสร้างแต่ละประเภทปลูกสร้างแต่ละประเภท  

เกษตรกรรมเกษตรกรรม    ((อตัราเพดาน 0.15อตัราเพดาน 0.15%%))  
มลูค่ามลูค่า((ลา้นบาทลา้นบาท))  อตัราเก็บอตัราเก็บ((%%))  

0 0 --  7575  0.010.01  
>>75 75 --  100100  0.030.03  
>>100 100 --  500500  0.050.05  

>>500 500 ––  11,,000000   0.070.07  
>>11,,000 ข้ึนไป000 ข้ึนไป  0.10.1  

       1.ยกเวน้มลูค่าฐานภาษี 50 ลา้นบาท เฉพาะบุคคลธรรมดา 
       2.ยกเวน้ภาษีทั้งหมด 3 ปีแรกเฉพาะบุคคลธรรมดา 

 

ที่อยู่อาศัย  (อตัราเพดาน 0.3 %) 
หลงัหลกั           

       หลงัอ่ืน เจา้ของท่ีดิน+ส่ิงปลูก
สร้าง 

เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง 

0-25 = 0.03% 0 – 40 = 0.02% 0 – 50 = 0.02% 
>25 – 50 = 0.05% >40 – 65 = 0.03% >50 – 75 = 

0.03% 
>50 = 0.1% >65 – 90 = 0.05% >75 – 100 = 

0.05% 
 >90 = 0.1% > 100 = 0.1% 
ยกเวน้มลูค่าฐานภาษี  
50 ลา้นบาท 

ยกเวน้มลูค่าฐานภาษี  
10 ลา้นบาท 

 



พาณชิยกรรม (อื่นๆ) /ที่รกร้าง 
(อตัราเพดาน 1.2 %) 

 
มลูคา่(ล้านบาท) อตัราเก็บ(%) 

0 – 50 0.3 % 
>50 – 200 0.4 % 

>200 – 1,000 0.5 % 
>1,000 – 5,000 0.6 % 

>5,000 0.7 % 
     ท่ีรกร้างเก็บภาษีเพ่ิม 0.3 % ทุก 3 ปี รวมแลว้ไม่เกิน 3% 
   

     
บรรเทาภาระภาษีแก่ผูท่ี้ตอ้งเสียภาษีเพ่ิมข้ึนตามกฎหมาย 3 ปี 

ปีท่ี 1 = ภาษีเดิม + 25 % ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
ปีท่ี 2 = ภาษีปีท่ี 1 + 50 % ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
ปีท่ี 3 = ภาษีปีท่ี 2 + 75 % ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

 
 

บทลงโทษ 
เบีย้ปรับ คือ ค่าปรับท่ีเกิดจากการช าระภาษีไม่ครบถว้นภายใน
เวลาท่ีก าหนด  ซ่ึงแบ่งกรณีไดด้งัน้ี 
1.ไม่ไดช้ าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด และไดรั้บหนงัสือแจง้เตือน 
     -เสียเบ้ียปรับ 40 % ของจ านวนภาษีคา้งช าระ 
2.ไม่ไดช้ าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ช าระภาษีตามเวลาท่ีแจง้
ไวต้ามหนงัสือแจง้เตือน 
    -เสียเบ้ียปรับ 20% ของจ านวนภาษีคา้งช าระ 
3.ไม่ไดช้ าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ช าระภาษีก่อนไดรั้บ
หนงัสือแจง้เตือน 
    -เสียเบ้ียปรับ 10% ของจ านวนภาษีคา้งช าระ 

เงินเพิ่ม 
  คือ  ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการช าระภาษีล่าชา้กว่าเวลาท่ีก าหนด โดย
จะคิดในอตัรา 1% ต่อเดือน (เศษของเดือนของเงินปัดเป็น 1 เดือน) 
ของเงินภาษีท่ีคา้งช าระโดยไม่คิดทบตน้ โดยเร่ิมนับเม่ือพน้
ก าหนดเวลาช าระภาษีจนถึงวนัท่ีช าระภาษี 
 

 
การอุทธรณ์ 

ในกรณีท่ีผูเ้สียภาษีไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินภาษีสามารถยืน่
อุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดภ้ายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 
  

  

  

                    ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
  

  
  

  

              
            จัดท าโดยจัดท าโดย  

                            งานจัดเกบ็รายได้งานจัดเกบ็รายได้  

                                                องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน  

                                    โทร.034โทร.034--510797510797  
 


