
 

มาตรา 97  ใน 3 ปีแรก (ปี 2563 – 2565)  กรณีผู้เสียภาษีได้รับ
การประเมินภาษีในจํานวนที่สูงกว่าจํานวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หรือภาษีบํารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชําระในปีก่อนที่การจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้เสียภาษี
ชําระตามจํานวนท่ีต้องเสียหรือพึงชําระในปีก่อนเหลือจํานวนเท่าใด 
ให้ผู้เสียภาษีชําระ โดยสรุปได้ดังนี ้ 
 ปี 2563  ภาษีปี 2562 + 25% ของจํานวนภาษีที่เพิ่มขึ้น 
 ปี 2564  ภาษีปี 2562 + 50% ของจํานวนภาษีที่เพิ่มขึ้น 
 ปี 2565  ภาษีปี 2562 + 75% ของจํานวนภาษีที่เพิ่มขึ้น 
 
 

 เกษตรกรรม 
 ทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ํา การใช้ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เพื่อการบริโภค หรือจําหน่ายเพื่อบริโภค หรือใช้งานใน
ฟาร์ม  และกิจการอื่นตามที่ประกาศกําหนด 
การพิจารณาจัดเก็บ  :  ดูตามสภาพข้อเท็จจริง 
 ๏ ทําเกษตรกรรมเต็มพื้นที่ / ไม่เต็มพื้นที่ เสียภาษีตาม
สัดส่วนการใช้ประโยชน์  รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องที่ใช้
สําหรับเกษตรกรรม 

  ที่อยู่อาศัย 
 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัย แบ่งเป็น 
 ๏ บ้านหลังหลัก  เจ้าของบ้านและที่ดิน / เจ้าของเฉพาะตัว
บ้านมีช่ือในเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ + ทะเบียนบ้าน  (ไม่จําเป็นต้อง
เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของคนใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน)  
      ๏ บ้านหลังอื่นๆ  เจ้าของบ้านมีช่ือในโฉนด แต่ไม่มีช่ือ ใน
ทะเบียนบ้าน 

 ทีร่กร้างว่างเปล่า/ไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
 ๏ ทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่า หรือไม่ทําประโยชน์ในปีก่อนหน้า 
ยกเว้น มีกฎหมายห้าม หรือพักการเกษตร เพื่อปรับปรุงสภาพที่ดิน 

 อ่ืนๆ   
 ๏ พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  โรงแรม  ห้องแถว  ตึกแถว  
บ้านให้เช่า  คลังสินค้า  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   ลานคอนกรีต  
ตลาด  อู่ซ่อมรถ  ร้านอาหาร ฯลฯ 

 
 
 
 

มาตรา 68  ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ชําระภาษีภายในเวลา   ที่กําหนด 
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้
ชําระก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน   ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 
ของค่าภาษีที่ค้าง 
มาตรา 69  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชําระภาษีภายในเวลา ที่กําหนด 
แต่ต่อมาได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน
ตามมาตรา 61 ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของค่าภาษีที่ค้าง 
มาตรา 70  หากมิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่ม
อีกร้อยละ 1 ต่อเดือน ของค่าภาษีที่ค้างชําระ 

 
 
 
 

- ที่ดิน ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ว. ราคาประเมิน 74,000.- บาท 
 รวมราคาประเมินของที่ดิน  3,700,000.- บาท 
- สิ่งปลูกสร้าง 3 ชั้น ขนาดพื้นที่รวม  90 ตร.ม. 
 ราคาประเมิน  45,000.- บาท 
 รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง  =  4,050,000.- บาท (ยังไม่ได้
หักค่าเส่ือมราคา) 
 รวมราคาที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง =  7,750,000.- บาท 
*ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ ,  2 ชั้นบน ใช้อยู่อาศัย 

ค านวณตามสัดส่วน 
ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ  ขนาดพื้นที่  30  ตร.ม. 
คิดเป็นสัดส่วน  =  (30 × 90) ÷ 100  =  33% 

(7,750,000 × 33) ÷ 100  =  2,557,500 
อัตราภาษี ต่อปี  =  0.30 %  
ค านวณ  =  (2,557,500 × 0.3) ÷ 100  =  7,672.50 บาท 
2 ชั้นบนใช้อยู่อาศัย  ขนาดพื้นที่  60  ตร.ม. 
คิดเป็นสัดส่วน  =  (60 × 90) ÷ 100  =  67% 

(7,750,000 × 67) ÷ 100  =  5,192,500.- บาท              
(ไม่ถึง  50 ล้านบาท  ได้รับยกเว้นภาษี) 

 

 

 
 

 

http://tangam.go.th 
 

  

 
 
 
 

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

ประเภทการท าประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ตัวอย่างการค านวณภาษีตามสัดส่วน 

http://tangam.go.th/


 

 

 
วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย  ตั้งแต่  13  มีนาคม  2562 
วันเริ่มการจัดเก็บภาษี  ตั้งแต่  1  มกราคม  2563 เป็นต้นไป 
 เป็นภาษี ท่ีจะนํามาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษี
บํารุงท้องท่ี ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน  
 
 
 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ได้แก่  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็น
เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ,  ผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์     
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  อยู่ ในวันที่         
1 มกราคม ของปีใด  ให้เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสําหรับปีนั้น

 การชําระภาษีในแต่ละปี  อปท.  จะส่งแบบประเมินแจ้งการ
ประเมินภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์  และต้องชําระค่าภาษีภายใน
เดือนเมษายนของทุกปี 

 ช่องทางการชําระภาษี  1.) ณ สถานที่ทําการ อปท.   
2.) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินฯ เช็ค  
3.) ผ่านธนาคาร หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่ อปท. กําหนด 

 ถ้าที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์  ไม่ว่าภาระภาษี  
จะสูงขึ้นหรือลดลง  ผู้เสียภาษีต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อ อปท.  ภายใน  60 วัน นับตั้งแต่
รู้เหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
สิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์

ในการคํานวณ 
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็น

เกณฑ์ในการคํานวณ 
กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การ

คํานวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
                                                        

บ้านหลังอื่น  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่
อยู่อาศัยของบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดิน 
หรือเป็นเจ้าของบ้าน  แต่ไม่มีชื่อในทะเบียน
บ้าน  ไม่ได้รับการยกเว้น  มูลค่าของฐานภาษี 
ให้เสียภาษีต้ังแต่บาทแรก                       
                                                          

มาตรา 96  เพ่ือเป็นการบรรเทาการช าระ
ภาษี ใน  3  ปีแรกของการจัดเก็บภาษีตาม 
พ.ร.บ.นี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับ
เจ้าของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม 
 

 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

หลักการจัดเกบ็ภาษ ี

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็นฐานภาษี (ม.35) 

อัตราการจัดเก็บภาษี 
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