
พระราชบัณูญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกลร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

วันเร่ิมบังคับใช้กฎหมาย ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

วันเริ่มการจัดเก็บภาษ ี๑ มกราคม ๒๕๖๓

ภาซีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษ ีที่จะนำมาใช้

จัดเก็บภาษี แทนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบำรุงท้องที่

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้

จากการขัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท้ังหมด จะเป็นของ

.• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ใบการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ีได้แก่

๑) เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒) เจ้าของอาคารชุด

๓) ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สิน 

ของรัฐ

ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

อยู่ในวันที ่๑ มกราคมของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น

แนวหางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีได้มีการแบ่งประเภทของที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

๑ กลุ่มใช้ประโยชน์

เกษตรกรรม

บ้านพักอาศัย

อื่นๆ ได้แก ่พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม

อพาร์ทเม้นท์ บ้านให้เช่า ฯลๆ

๒ กลุ่มไม่ใช่ประโยชน์

รกร้างว่างเปล่าหรือไมใด้ทำประโยชน์ตามแก่สมควร

มูลคา่ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ในการคำนวณเป็นฐานภาษี

ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

สิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง

สิงปลูกสร้างทีเป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

กรณีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์

การคำนวณ มูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขท่ีกำหนด

(อัตราภาษีใน ๒ ปีแรก เริ่ม ๑ มกราคม ๒๕๖๒) 

ด. กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์ในการประกอบ

เกษตรกรรม

มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษี/ ปี(ม.๙๔(ด))

ไม่เกิน ๗๕ ล้านบาท ร้อยละ ๐.๐๑ (หลังหัก ยกเว้น 
๕๐ ล้านบาท (ม.๔๐วรรค๑))

เกิน ๗๕ ล้านบาท แต ่ไม ่
เกิน ๑๐๐ล้านบาท

ร้อยละ ๐.๐๓

เกิน ๑๐๐ ล้านบาท แต ่ไม ่

เกิน ๕๐๐ล้านบาท
ร้อยละ ๐.๐๕

เกิน ๕๐๐ ล้านบาท แต ่ไม ่
เกิน ๑๐๐๐ล้านบาท

ร้อยละ ๐.๐๗

เกิน ๑๐๐๐ล้านบาท ร้อยละ ๐.๑๐

๒. กรณ ีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็น

ที่อผู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษี/ปี

ไม่เกิน๒๕ ล้าน
ยกเว้น

(ม.๔๑ วรรค๑)
เกิน ๒๕ ล้าน แต ่
ไม่เกิน ๕๐ ล้าน

เกิน ๕๐ ล้าน ร้อยละ๐.๑๐

๓. กรณ ีสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู ่

อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษี/ปี

ไม่เกิน ๔๐ ล้าน ร้อยละ๐.๐๒ (หลังจาก หัก ยกเว้น 
๑๐ล้านบาท (ม๔๑ วรรค ๒)

เกิน ๔๐ ล้าน แต ่
ไม่เกิน ๖๕ ล้าน

รอยละ๐.๐๓

เกิน ๖๕ ล้าน แต ่

ไม่เกิน ๙๐ ล้าน
ร้อยละ๐.๐๕

เกิน ๙๐ ล้าน รอยละ๐.๑๐

กรณีอื่น นอกจาก การใช้ประโยชน์ตาม (ม.๙๔ (๒)และ (๓))

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษี/ปี

ไม่เกิน ๕๐ ล้าน ร้อยละ๐.๐๒

เกิน ๕๐ ล้าน แต ่
ไม่เกิน ๗๕ ล้าน

ร้อยละ๐.๐๓

เกิน ๗๕ ล้าน แต ่
ไม่เกิน ๑๐๐ ล้าน

ร้อยละ๐.๐๕

เกิน ๑๐๐ ล้าน ร้อยละ๐.๑๐

๕. กรณ ีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น ได้แก ่

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม อพาร์ทเม้นท ์บ้านให้เช่า ๆลๆ

๖. กรณ ีที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำ 

ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

มูลค่าทรัพย์สิน(บาท) อัตราภาษี/ปี

ไม่เกิน ๕๐ ล้าน ร้อยละ๐.๐๒

เกิน ๕๐ ล้าน แต ่

ไม่เกิน ๒๐๐ ล้าน
ร้อยละ๐.๐๓

เกิน ๖๐๐ ล้าน แต ่

ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้าน
ร้อยละ๐.๐๕

เกิน ๑,๐๐๐ ล้าน แต ่
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ล้าน

ร้อยละ๐.๐๖

เกิน ๕,๐๐๐ ร้อยละ๐.๐๖

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษี/ปี

ไม่เกิน ๕๐ ล้าน ร้อยละ๐.๐๒

เกิน ๕๐ ล้าน แต ่
ไม่เกิน ๒๐๐ ล้าน

รอยละ๐.๐๓

เกิน ๒๐๐ ล้าน แต ่

ไม่เกน ๑,๐๐๐ ล้าน
ร้อยละ๐.๐๕

เกิน ๑,๐๐๐ ล้าน แต ่

ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ล้าน
ร้อยละ๐.๐๖

เกิน ๕,๐๐๐ ร้อยละ๐.๐๖

อัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.๓ ทุก ๓ ป ีแต่รวมแล้วไม่เกิน ร้อยละ ๓



การแจ้งประเมินและการชำระภาษี
ในแต่ละปี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งประเมิน 

โดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษ ี(ตาม มาตรา ๙) ภายในเดือน 

กุมภาพันธ ์ของทุกปี

ให้ผู้เสียภาษี ชำระ;ภาษ ีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี 

ภายในเดือน เมษายนของทุกปี.

เอกลารประกอบการจัดเก็บภาษี

สำเนาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เข่น โปินด นส.๓ก นส.๓ เป็นต้น 

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม

กรณีไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเบี้ยปรับและเงิน 

เพิ่มดังต่อไปบี้

เงินเพ่ิม

ไม่ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน ชำระเงินเพ่ิม

ร้อยละ ๑ ต่อเดือน ของภาษีค้างชำระ

เบี้ยปรับ

กรณีไม่ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน แต่ชำระภาษี

ก่อนมีหนังสือแจ้งเดือน เสียเบ้ียปรับ ร้อยละ ๑๐

ของภาษีค้างชำระ

กรณ ีชำระภายในเวลาที่กำหนดของหนังสือแจ้งเตือน

เสียเบ้ียปรับ ร้อยละ ๒๐ ของภาษีค้างชำระ

กรณ ีชำระภาษีหลังจากครบกำหนด ๑๕ วัน ตามหนังสีอแจ้ง

เตือน เสียเบี้ยปรับ ร้อยละ ๔๐ ของภาษีค้างชำระ

หมายเหตุ อปท. มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พฤษภาคม 

(ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่นัอยกว่า ๑๔ วัน)

การบรรเทาการชำระภาษี
ยกเว้นชำระภาษ ี๓ ปีแรก ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง สำหรับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น 

บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ใบการประกอบเกษตรกรรม 

(ตาม ม ๙๖) กรณ ีผู้ที่ต้องชำระภาษี เพิ่มข้ึน จาก ที่เคยชำร: 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือ ภาษีบำรุงท้องที ่เนื่องจาก 

พระราชบัญญ้ติๆ บี ้ส่วนต่าง ของภาษีจะได้รับการบรรเทา 

ภาระภาษ ีดังนี้

ปีที ่๑ จำนวนภาษีเดิม +๒๕% ของส่วนต่าง

ปีที ่๒ จำนวนภาษีเดิม + ๕๐ % ของส่วนต่าง

ปีที ่๓ จำนวนภาษีเดิม + ๗๕ % ชองส่วนต่าง

หมายเหต ุสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทร ๐๗๕' -๒๕’๙๐๔๑

สาระสำคัญ

พรVราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. 2562

จัดทำโดย

ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กองดลง 

องค์การบริหารส่วนตำบลนํ้าผุด 

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


