
**ยกเลกิ**  

                 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษี

บํารุงทองท่ี โดยเร่ิมจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ต้ังแต

วันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 

ผู เสียภาษี   บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงเปนเจาของที่ ดิน    

หรือส่ิงปลูกสราง หรือเปนผูครอบครอง หรือทําประโยชนในที่ดิน 

หรือส่ิงปลูกสราง อันเปนทรัพยสินของรัฐ อยูในวันท่ี 1 มกราคม  

ของปใด เปนผูมหีนาที่เสยีภาษีสําหรับปน้ัน 

ท่ีดิน  หมายความวา พื้นดิน และใหหมายความรวมถึงพื้นท่ีท่ีเปน

ภูเขาหรือมีนํ้าดวย 

สิ่งปลูกสราง  หมายความวา โรงเรือน อาคาร ตึก หรือส่ิงปลูกสราง

อยางอื่น ท่ีบุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได หรือที่ใชเปนที่เก็บ

สินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิ ชยกรรมและ         

ใหหมายความรวมถึงหองชุด หรือแพ ท่ีบุคคลอาจใชอยูอาศัย       

ไดหรอืท่ีมไีวเพื่อหาผลประโยชนดวย 

หองชุด  หมายความวา หองชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด       

ที่ไดออกหนังสอืแสดงกรรมสทิธ์ิหองชุดแลว 

ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีไดรับการยกเวน 

- ทรัพยสินของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 

- ทรัพยสินของสถานทูต สถานกงสุล สภากาชาดไทย 

- ทรัพยสินที่เปนศาสนสมบัติไมวาของศาสนาใด  

- ทรัพยสินท่ีใชเปนสุสานสาธารณะ หรือฌาปนสถานสาธารณะ 

- ทรัพยสินท่ีเปนของมูลนิธิ หรอืองคการ หรือสถานสาธารณกุศล 

- ทรัพยสินของเอกชนท่ีใหราชการจดัใชเพื่อสาธารณประโยชน 

- ทรัพยสวนกลางของอาคารชุด 

- ท่ีดินสาธารณูปโภคตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน 

- ท่ีดินนิคมอุตสาหกรรม 

 

ฐานภาษ ี ไดแก มูลคาท้ังหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง  
 

การคํานวณมูลคาของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสราง 

ท่ีดิน  ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินเปนเกณฑในการคํานวณ 

สิ่งปลูกสราง  ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยส่ิงปลูกสรางเปนเกณฑ

ในการคํานวณ 

สิ่งปลูกสรางที่เปนหองชุด  ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยหองชุด

เปนเกณฑในการคํานวณ 
 

ใหผูเสียภาษีชําระภาษีตามแบบแจงการประเมนิภาษี    

ภายในเดือนเมษายนของทุกป 
 

เบี้ยปรับและเงนิเพิ่ม 

- ผูเสียภาษีมิไดชําระภาษีภายในเวลาท่ีกําหนด เสียเบ้ียปรับรอย

ละ 40 ของจํานวนภาษีที่คางชําระ เวนแตชําระกอนจะไดรับหนังสือ

แจงเตือน เสียเบ้ียปรับรอยละ 10 ของจํานวนภาษีคางชําระ 

- ผูเสียภาษีมิไดชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด แตตอมาไดชําระ

ภาษีในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ 20 

ของจาํนวนภาษคีางชําระ 

- ผูเสียภาษีผูใดมิไดชําระภาษภีายในเวลาท่ีกําหนด เสียเงินเพิ่มอีก

รอยละ 1 ตอเดือน ของจํานวนภาษีคางชําระ เศษของเดือนให

นับเปน 1 เดือน 
 

** ผู เสียภาษีผู ใด ได รับแจงการประเมินภาษี  หรือการ     

เรียกเก็บภาษี แลวเห็นวา ไมถูกตองใหมีสิทธิคัดคานและ

ขอใหผูบริหารทองถ่ิน พิจารณาทบทวนการประเมิน หรือการ

เรียกเก็บภาษีได  สามารถย่ืนคํารองตอผูบริหารทองถิ่น 

ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินภาษีหรือ  

การเรียกเก็บภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ร.บ.ภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสราง 

 

ชําระภาษตีอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

งานจัดเก็บรายได กองคลัง 

 

 

 
คางชําระภาษี จะไมสามารถจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม              

โอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางได 



          มูลคาของฐานภาษี (ลบ.)    อัตราภาษี(%) 

                  ไมเกิน 50      0.3 

                  50 – 200                0.4 

                200 – 1,000      0.5 

              1,000 – 5,000      0.6 

                5,000 ข้ึนไป                     0.7 
 

อัตราภาษีไมเกิน รอยละ 1.2 ของฐานภาษี 
 

ไมใชประโยชนจากที่ดิน 

- ในเวลา 3 ปติดตอกัน เก็บเพ่ิมข้ึนจากอัตราภาษีท่ีจัดเก็บในอัตรา 

รอยละ 0.3 ในปที่ 4 

    - และหากยังทิ้งไววางเปลาไมทําประโยชนอีกเปนเวลาติดตอกัน 

เก็บเพ่ิมข้ึนอกีรอยละ 0.3 ในทุก 3 ป แตไมเกินรอยละ 3 

  มูลคาของฐานภาษี (ลบ.)        อัตราภาษี(%) 

          ไมเกิน 75             0.01 

          75 – 100             0.03 

         100 – 500            0.05 

       500 – 1,000                         0.07 

       1,000 ขึน้ไป              0.1 
 

อัตราภาษีไมเกิน รอยละ 0.15 ของฐานภาษี 
 

บุคคลธรรมดา 

ไดรับยกเวนมูลคาของฐานภาษีไมเกิน 50 ลานบาท 
 

และไดรับยกเวนในการจดัเก็บภาษีสําหรับ 3 ปแรก 

 

  มูลคาของฐานภาษี (ลบ.)       อัตราภาษี(%) 

           ไมเกนิ 25    0.03 

            25 – 50             0.05 

            50 ข้ึนไป               0.1 
 

อัตราภาษีไมเกิน รอยละ 0.3 ของฐานภาษี 
 

บุคคลธรรมดา 

ไดรับยกเวนมูลคาของฐานภาษีไมเกิน 50 ลานบาท 

 

1. ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีใชประโยชนในการประกอบ

เกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ท่ีดนิและส่ิงปลูกสรางท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยและมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ส่ิงปลูกสรางท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยและมีช่ืออยูในทะเบียนบาน

ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 

 

 

 

 

 

 

 

4. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางท่ีใชประโยชนเปนท่ีอยูอาศัยกรณีอ่ืน 

นอกจากตาม ขอ 2. และ ขอ 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางท่ีใชประโยชนอ่ืนนอกจาก

เกษตรกรรมและเปนที่อยูอาศัย 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีท้ิงไววางเปลาหรือ 

ไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ 

6. 

 

  มูลคาของฐานภาษี (ลบ.)       อัตราภาษี(%) 

            ไมเกิน 50    0.3 

            50 – 200   0.4 

          200 – 1,000  0.5 

        1,000 – 5,000  0.6 

          5,000 ข้ึนไป                        0.7 
 

อัตราภาษีไมเกิน รอยละ 1.2 ของฐานภาษี 

  มูลคาของฐานภาษี (ลบ.)       อัตราภาษี(%) 

            ไมเกิน 40   0.02 

             40 – 65             0.03 

             65 – 90      0.05 

             90 ข้ึนไป               0.1 
 

อัตราภาษีไมเกิน รอยละ 0.3 ของฐานภาษี 
 

บุคคลธรรมดา 

เปนเจาของส่ิงปลูกสรางแตไมไดเปนเจาของท่ีดิน 

และใชส่ิงปลูกสรางดังกลาวเปนท่ีอยูอาศัย 

ใหไดรับยกเวนมูลคาของฐานภาษีไมเกิน 10 ลานบาท 

 

  มูลคาของฐานภาษี (ลบ.)       อัตราภาษี(%) 

             ไมเกิน 50   0.02 

  50 – 75   0.03 

             75 – 100      0.05 

             100 ข้ึนไป   0.1 
 

อัตราภาษีไมเกิน รอยละ 0.3 ของฐานภาษี 

** ใน 2 ปแรก ของการจัดเก็บภาษใีหใชอัตราภาษดัีงตอไปน้ี 


