ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
กสราง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
กสราง หมายถึง เทศบาล อบต. กทม. เมือง
กสรา
พัท ยา และอปท.อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง ยกเวน อบจ. อปท. มี
อํ า นาจจั ด เก็ บ ภาษี จากที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สรางที่ อ ยู) ใ นเขต
ทรัพย,สินที่ตองเสียภาษีที่ดิน (พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป.นภูเขาและพื้นที่มี
น้ํา)สิ่งปลูกสราง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอย)างอื่นที่
บุคคลอาจเขาอยู)อาศัยหรือใชสอยได หรือใชเป.นที่เก็บสินคาหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และหองชุดหรือแพ
ที่ใชอยู)อาศัยหรือมีไวเพื่อหาผลประโยชน,หองชุด (หองชุดที่ไดออก
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุดแลว เช)น คอนโด/อาคารชุด) อปท.
ภาษีที่จัดเก็บไดใหเป.นรายไดของ อปท. และกําหนดใหยกเลิ ก
กฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษี
บํารุงทองที่
ผูมีหนาที่เสียภาษีทีท่ดี ินและสิ่งปลูกสราง
สราง
- ผูเป.นเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
- ผูครอบครองหรือทําประโยชน,ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
อันเป.นทรัพย,สินของรัฐ
ระยะเวลาการยื่นแบบและชํ
แบบและชําระภาษี
(1).อปท.แจงประเมินภายในเดือน ก.พ.
(2).ผูเสียภาษีชาระภาษีภายในเดือน เม.ย.
(๓).ไม)ชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มรอยละ ๑ ต)อเดือน)
(๔).อปท.มี ห นั ง สื อ แจงเตื อ นภายในเดื อ น พ.ค. ระยะเวลาใน
หนังสือแจงเตือนไม)นอยกว)า ๑๕ วัน (ชําระภาษีหลังเดือน เม.ย.
แต)ก)อนมีหนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ ๑๐)
(๕).ผูเสีย ภาษีไดรับหนังสือแจงเตือน (ชําระภาษีภายในกําหนด
ของ หนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ ๒๐)
(๖).ครบกําหนด ๑๕ วัน ไม)มาชําระภาษี เสียเบี้ยปรับรอยละละ
๔๐ ของภาษีคางชําระ แจงลูกหนี้ภาษีคางชําระให สํานักงานที่ดิน
ภายในเดือน มิ.ย.
(7).ยึด อายัด เมื่อพนกําหนด ๙๐ วัน นับแต) ไดรับหนั งสือแจง
เตือน

อัตราภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสราง
ที่ดินที่ที่ทิ้งไวว)างเปล)าหรือไม)ไดทําประโยชน,ตามควรแก)สภาพ
ที่ดิน 3 ปH ติดต)อกัน : ปHที่ 4ใหเก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ปH
แต)ไม)เกินรอยละ ๓

บทกําหนดโทษ
(1).ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา
๒๘ หรือมาตรา ๒๙หรือของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาที่ซึ่ง
ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)ตอง
ระวางโทษจาคุกไม)เกินหกเดือน หรือปรับไม)เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(2).ผูใดไม)ป ฏิ บั ติต ามหนั ง สื อ เรี ย กของผู บริ ห ารทองถิ่น ตาม
มาตรา ๒๙ หรื อ ของพนั ก งานประเมิ น ตามมาตรา ๔๕ หรื อ
หนั งสื อ เรี ย กหรือ คาสั่ ง ของผูบริห ารทองถิ่ น หรื อเจาหนาที่ ซึ่ ง
ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ตอง
ระวางโทษปรับไม)เกินสองพันบาท
(3).ผูใดไม)แจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน,ที่ดินหรือสิ่งปลูก
สรางตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไม)เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
(4).ผูใดขัดขวางหรือไม)ปฏิบัติตามคาสั่งของผูบริหารทองถิ่นตาม
มาตรา ๖๒ หรือทาลาย ยายไปเสีย ซ)อนเรน หรือโอนไปใหแก)
บุคคลอื่นซึ่งทรัพย,สินที่ผูบริหารทองถิ่นมีคาสั่งใหยึดหรือ
อายัด ตองระวางโทษจาคุกไม)เกินหนึ่งปH หรือปรับไม)เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

(5).ผูใดไม)ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ,การ
ประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษปรับไม)เกินสองพันบาท
(6).ผูใดแจงขอความอันเป.นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเป.นเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตองระวางโทษจาคุกไม)เกินสองปH หรือปรับไม)
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(7).ในกรณีที่ผูกระทาความผิดเป.นนิติบุคคล ถาการกระทาความผิดของนิติ
บุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผูจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุ ค คลดั ง กล) า วมี ห นาที่ ต องสั่ ง การหรื อ กระทาการและละเวนไม) สั่ ง การ
หรือไม)กระทาการจนเป.นเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผูนั้นตองรับ
โทษตามที่บัญญัติไวสาหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
(8).ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ให
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทาผิดไดชาระเงินค)าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบ
วัน ใหถือ ว)าคดีเลิก กันตามบทบัญญัติแ ห) งประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณา
ความอาญาถาผูกระทาผิดไม)ยินยอมตามที่เปรีย บเทีย บ หรือเมื่อยินยอม
แลวไม)ชาระเงินค)าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดาเนินคดีต)อไปเงิน
ค)าปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค,กร
ปกครองส)วนทองถิ่นใด ใหตกเป.นรายไดขององค,กรปกครองส)วนทองถิ่นนั้น
ตัวอย)างการคํ
างการคํานวณ

ตัวอย)างการคํานวณตามสัดส)
ดส)วน
- ทีด่ ิน ขนาดพื้นที่ 50 ตร.
ตร.ว ราคาประเมิน 74,
74,000 บาท
รวมราคาประเมินของที่ดิดนิ 3,700,
700,000 บาท
- สิง่ ปลูกสราง 3 ชัน้ ขนาดพื้นทีร่ วม 90 ตร.
ตร.ม. ราคาประเมิน
45,
รวมราคาสิงปลู
่งปลูกสราง = 4,050,
45,000 บาท
050,000
บาท (ยังไม)ไดหักค)าเสือ่ ม)
รวมราคาทีด่ ินและสิง่ ปลูกสราง = 7,750,
750,000 บาท
ชั้นล)างใชประกอบกิจการ 2 ชั้นบน ใชอยูอ) าศัย คํานวณตาม
สัดส)วน
ชั้นล)าง ขนาดพื้นที่ 30 ตร.
ตร.ม. คิดเป.นสัดส)วน = 30 X
100/
100/90 = 33%
33%
7,750
750,000 X 33/
33/100 = 2,557,
557,500 X
0.3/100 = 7,672.
672.50 บาท
2 ชัน้ บนใชอยูอ) าศัย ขนาดพื
ขนาดพื้นที่ 60 ตร.
ตร.ม. = 60 X 100/
100/90
= 67%
67%
7,750,
750,000 X 67/
67/100 = 5,192,
192,500 (ไม)ถงึ 50 ลาน
บาท ไดรับยกเวน)
ยกเวน)

เอกสารแนะนํา
ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
กสราง

โดย
กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็
ดเก็บรายได
เทศบาลตําบลอรพิ
บลอรพิมพ,
อําเภอครบุ
เภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โทร.
โทร. 04444-002366

