
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมือง
พัทยา และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอ านาจ
จัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสีย
ภาษีที่ดิน (พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพื้นที่มีน้ า)สิ่งปลูกสร้าง 
(โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่
อาศัยหรือใช้สอยได้  หรือใช้เป็นที่ เก็บสินค้าหรือประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ  ที่ใช้อยู่อาศัยหรือ
มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ ได้ออกหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้
ให้เป็นรายได้ของ อปท. และก าหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่                 
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
- ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็น
ทรัพย์สินของรัฐ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและช าระภาษี 
(1).อปท.แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. 
(2).ผู้เสียภาษีชาระภาษีภายในเดือน เม.ย. 
(๓).ไม่ช าระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน) 
(๔) .อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายใน เดือน พ.ค. ระยะเวลาใน             
หนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน (ช าระภาษีหลังเดือน เม.ย. แต่
ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐) 
(๕).ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ช าระภาษีภายในก าหนดของ  
หนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐) 
(๖).ครบก าหนด ๑๕ วัน ไม่มาช าระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ  ๔๐ ของ
ภาษีค้างช าระ แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างช าระให้ ส านักงานที่ดินภายในเดือน 
มิ.ย. 
(7).ยึด อายัด เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

 
 
 

อัตราภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ดินท่ีที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไมไ่ด้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน 3 
ปี ติดต่อกัน : ปีท่ี 4ให้เก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ปี  
แต่ไมเ่กินร้อยละ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 

บทก าหนดโทษ 
(1).ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา ๒๘ 
หรือมาตรา ๒๙หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจาทั้งปรับ 
(2).ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ 
หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคาสั่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตาม
มาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
(3).ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 
(4).ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 
๖๒ หรือทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่ง
ทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรือ 
อายัด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือท้ังจาทั้งปรับ 
(5).ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน
บาท 

(6).ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมา
แสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจาทั้งปรับ 
(7).ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิตบิุคคล ถ้าการกระทาความผิดของ
นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละ
เว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทา
ความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
(8).ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ ซึ่ งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอม
ตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ดาเนินคดีต่อไปเงินค่าปรับที่ ได้จากการ
เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ตัวอย่างการค านวณ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการค านวณตามสัดส่วน 
- ที่ดิน ขนาดพื้นท่ี 50 ตร.ว   ราคาประเมิน 74,000 บาท รวมราคา
ประเมินของที่ดิน3,700,000 บาท  
- สิ่งปลูกสร้าง 3 ช้ัน ขนาดพื้นที่รวม  90 ตร.ม.  ราคาประเมิน 
45,000 บาท       รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง = 4,050,000 บาท (ยัง
ไม่ได้หักค่าเสื่อม) 
รวมราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  = 7,750,000 บาท  
ช้ันล่างใช้ประกอบกิจการ 2 ช้ันบน ใช้อยู่อาศัย ค านวณตามสัดส่วน 
ช้ันล่าง ขนาดพื้นที่ 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 ขนาดพื้นที่ 60 ตร.ม.  = 60 X 100/90            
= 67% 
7,750,000 X 67/100 =  5,192,500  (ไม่ถึง 50 ล้านบาท 
ได้รับยกเว้น) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประชาสัมพันธ ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
หมู่ที่  6  ต าบลล าใหม ่

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 

โทร.   0-7325-2208 
Fax.   0-7325-2208 
เว็บไซต์  www.lummail.go.th 
E-mail : officelummai@gmail.com 
Facbook  :  www.facebook.com/officelummai 

 

งานประชาสัมพันธ์  อบต.ล าใหม ่

จัดท าโดย   
กองคลงั 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
อ าเภอเมืองยะลา   จังหวดัยะลา 
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