
 

 

เอกสารแนะน าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
       พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

ภาษ ีหมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้เสียภาษี หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ

เป็นผู้ครอบครองหรือท าเป็นประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สิน  ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้

มีหน้าท่ีเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าท่ีช าระภาษีแทนผู้เสียภาษี

ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

ที่ดิน หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นทีท่ี่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย 

สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่

อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือท่ีใช้เป็นท่ีเก็บสินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือพณิชยกรรม และ

ให้หมายความรวมถึงห้องชุด หรือแพท่ีบุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้ หรือท่ีมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย 

ห้องชุด หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดท่ีได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้อง

ชุดแล้ว 

ฐานภาษีเพื่อการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูก

สร้าง 

       การค านวณมูลค่าของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(1) ท่ีดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(2) สิ่งปลูกสร้าง ใหใ้ช้ราคาประเมินทุนทรพัย์ส่ิงปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(3) สิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันท่ี 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้มี

หน้าท่ีเสียภาษีส าหรับปีนั้น 

การประเมินภาษีและการช าระภาษ ี

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งการประเมินภาษีประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ ์

การช าระภาษ ี



 

 

(1) ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกปี 

(2) ภาษีที่มิได้ช าระภายในเวลาท่ีก าหนดให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ 

(3) ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามอัตราท่ี

กฎหมายก าหนด 

(4) การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 

 

ภาษีค้างช าระ 

มาตรา 61 เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช าระให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ

แจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี  เพ่ือให้มาช าระภาษีค้ าระ พร้อมท้ัง

เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามท่ีก าหนดในหมวด 9 

 มาตรา 62 ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมภายในเวลาท่ีก าหนดไว้

ในหนังสือแจ้งเตือนตาม มาตรา 61 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว 

ให้ผู้บริการท้องถิ่นมี 

-2- 

อ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อน าเงินม าระภาษี

ค้างช าระ เบ้ียปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

นั้นได้ แต่ห้ามมิให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัยพ์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจ าเป็นท่ีพอจะ

ช าระภาษีค้ าระ เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

เบี้ยปรับและเงินเพิม่ 

มาตรา 68 ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนดให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสี่สิบ

ของจ านวนภาษีค้างช าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา 61 

ให้เสีบเบี้ยปรับร้อยละสิบของจ านวนภาษีค้างช าระ 



 

 

มาตรา 64 ในกรณ๊ท่ีผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ต่อมาได้ช าระภาษีภายใน

เวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตาม มาตรา 61 ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจ านวนภาษีค้าง

ช าระ 

บทก าหนดโทษ 

(1). ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส ารวจ ตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หรือของผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหกเดือน หรือปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ท้ังจ าท้ังปรับ 

(2). ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือของพนักงานประเมินตาม

มาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียก หรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น

มอบหมาย ตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

(3). ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๓๓ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

(4). ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา ๖๒ หรือท าลาย ย้ายไปเสีย 

ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สิน ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น มีค าสั่งให้ยึด หรืออายัดต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

(5). ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

(6). ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐาน อันเป็นเท็จ มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

(7). ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการ 

หรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ ในการด าเนินงาน ของนิติบุคคล

นั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าว  มีหน้าท่ีต้องสั่งการ หรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่งการ  หรือไม่

กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้น   ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับ

ความผิด นั้น ๆ ด้วย 

 



 

 

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  ท่ีดินท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพท่ีดิน 3 ปี ติดต่อกัน : ปีท่ี 4 ให้

เก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ 

วิธีการค านวณภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

มูลคา่ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น = มูลค่าของฐานภาษี 

มูลค่าของฐานภาษี x อัตราภาษี = ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

อนึ่ง กรณีท่ีดินหลายแปลงมีอาณาเขตติดต่อกันและเป็นเจ้าของเดียวกัน ให้ค านวณมูลค่าท้ังหมด

รวมกันเป็นฐานภาษี 

 

ดัวอย่างการค านวณ 

ที่ดินเพ่ืออยู่อาศัย (หลังอื่นๆ) 

ราคาประเมิน อัตราภาษีต่อปี ล้านละ 

0 – 50 ลบ. 0.02% 200 บาท 

>50 – 75 ลบ. 0.03% 300 บาท 

>75 – 100 ลบ. 0.05% 500 บาท 

>100 ลบ. ขึ้นไป 0.1% 1,000 บาท 

 

ที่ดินเพ่ือการเกษตร 



 

 

ราคาประเมิน อัตราภาษีต่อปี ล้านละ 

0 – 75 ลบ. 0.01% 100 บาท 

>75 – 100 ลบ. 0.03% 300 บาท 

>100 ลบ. ขึ้นไป 0.05% 500 บาท 

- ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านนาท เฉพาะบุคคลธรรมดา 

- ยกเว้นภาษีท้ังหมด 3 ปีแรก เฉพาะบุคคลธรรมดา 

 

ที่ดินเพ่ือการพาณิชย์(อื่นๆ)/ที่รกร้างว่างเปล่า (อัตราเพดาน 1.2%) 

ราคาประเมิน อัตราภาษีต่อปี ล้านละ 

0 – 50 ลบ. 0.3% 3,000 บาท 

>50 – 200 ลบ. 0.4% 4,000 บาท 

>200 – 1,000 ลบ. 0.5% 5,000 บาท 

>1,000 – 5,000 ลบ. 0.6% 6,000 บาท 

>5,000 ลบ. ขึ้นไป 0.7% 7,000 บาท 

 

-ท่ีรกร้างว่างเปล่าเก็บภาษีเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


