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พระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ศ. 2562

•	 มาตรา	 97	 ใน 3 ปีแรก (ปี 2563 - 2565) กรณีผู้เสียภาษีได้รับ 
การประเมินภาษีในจ�านวนท่ีสูงกว่าจ�านวนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือ
ภาษบี�ารุงท้องทีท่ีต้่องเสยีหรอืพงึช�าระในปีก่อนทีก่ารจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและ
สิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. นี้มีผลบังคับใช้ ให้ผู้เสียภาษีช�าระตามจ�านวน 
ทีต้่องเสยีหรอืพงึช�าระในปีก่อน เหลอืจ�านวนเท่าใด ให้ผูเ้สยีภาษชี�าระ ดงันี้
      1. ปีที่ 1 จ่ายแบบเดิม + 25% ของส่วนต่าง
      2. ปีที่ 2 จ่ายแบบเดิม + 50% ของส่วนต่าง
      3. ปีที่ 3 จ่ายแบบเดิม + 75% ของส่วนต่าง

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
•	 	 มาตรา	 68	 ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด  
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีที่ค้างช�าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช�าระ
ก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบ้ียปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษ ี
ที่ค้าง
•	 	 มาตรา	 69 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด  
แต่ต่อมาได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตาม
มาตรา 61 ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของค่าภาษีที่ค้าง
•		มาตรา	70 หากมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีก
ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของค่าภาษีที่ค้างช�าระ

บทก�ำหนดโทษ
• ผูใ้ดขดัขวางการปฏบัิตหิน้าทีส่�ารวจ ประเมนิ จัดเกบ็ภาษ ี: จ�าคกุไม่เกนิ  
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา 83)
• ผูใ้ดไม่ปฏบัิตติามหนังสอืเรยีกช�าระ ขอเอกสาร หรือแจ้งเตอืนค้างช�าระ 
: ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 84)
• ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
: ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 85)
• ผู้ใดขัดขวางการยึด อายัด : จ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา 86)
• ผูใ้ดแจ้งข้อความเทจ็หรือแสดงหลกัฐานเท็จเพือ่หลกีเลีย่งภาษ ี: จ�าคกุ   
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา 88)
• ในกรณทีีผู่ก้ระท�าผดิเป็นนติบิคุคล กรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบคุคล    
ทีร่บัผดิชอบสัง่การ หรอืละเว้นจนเป็นเหตใุห้นิตบิคุคลน้ันกระท�าผดิ ต้อง
รับ โทษตามที่บัญญัติไว้ด้วย (มาตรา 89)
• เมื่อผู้กระท�าผิดได้ช�าระค่าปรับตามความผิดภายใน 30 วัน ถือว่าคดี
เลิกกัน ถ้าไม่ช�าระหรือช�าระนอกระยะเวลาที่ก�าหนด ให้ด�าเนินคดีต่อไป 
(มาตรา 90)

มูลค่าทรัพย์สิน	(ล้านบาท)

มูลค่าทรัพย์สิน	(ล้านบาท)

0 ถึง 50 ล้าน
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน
ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน
ส่วนทีเ่กนิ 1,000 ล้าน แต่ไม่เกนิ 5,000 ล้าน
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้านขึ้นไป 

0 ถึง 50 ล้าน
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน
ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน
ส่วนทีเ่กนิ 1,000 ล้าน แต่ไม่เกนิ 5,000 ล้าน
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้านขึ้นไป 

0.30 % (ล้านละ 3,000)
0.40 % (ล้านละ 4,000)
0.50 % (ล้านละ 5,000)
0.60 % (ล้านละ 6,000)
0.70 % (ล้านละ 7,000)

0.30 % (ล้านละ 3,000)
0.40 % (ล้านละ 4,000)
0.50 % (ล้านละ 5,000)
0.60 % (ล้านละ 6,000)
0.70 % (ล้านละ 7,000)

อัตราภาษีต่อปี	ม.94	(5)

อัตราภาษีต่อปี	ม.94	(6)

5. กรณ ีท่ีดนิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้ประโยชน์อืน่ นอกจากประกอบเกษตรกรรม
และเป็นที่อยู่อาศัย (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม)

6. กรณ ีทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างท่ีทิง้ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ

*** ที่รกร้างว่างเปล่า เก็บภาษีเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี รวมแล้วไม่เกิน 3%

อัตรำกำรจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เงินรายได้จากภาษีมีค่า ช่วยพัฒนาท้องถิ่น

เกษตรกรรม
(อัตราต�่าสุด)

อัตราที่จัดเก็บ

ภาระภาษี
บุคคลธรรมดา

มูลค่า (ลบ.)   อัตรา (%)
0-75		 	 	 	 	 0.01
75-100	 	 	 	 	 0.03
100-500	 	 	 	 0.05
500-1,000	 	 	 0.07
1,000	ขึ้นไป		 	 0.1

มูลค่า (ลบ.)   อัตรา (%)
0-50		 	 	 	 	 0.02
50-75	 	 	 	 	 0.03
75-100	 	 	 	 	 0.05
100	ขึ้นไป		 	 	 0.1

มูลค่า (ลบ.)   อัตรา (%)
0-50		 	 	 	 	 0.3
50-200	 	 	 	 	 0.4
200-1,000	 	 	 0.5
1,000-5,000		 	 0.6
5,000	ขึ้นไป		 	 0.7

เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน
มีชื่อในทะเบียนบ้าน

ได้รับยกเว้น 50 ล้านบาท

เป็นเจ้าของบ้านเฉพาะบ้าน
(อย่างเดียว)

มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ได้รับยกเว้น 10 ล้านบาท

ภาระภาษี
บุคคลธรรมดา

มูลค่า (ลบ.)  ค่าภาษี  (บ.)
50		 	 	 	 	 0.0
100	 	 	 	 	 10,000
200	 	 	 	 	 60,000

ภาระภาษี
มูลค่า (ลบ.)  ค่าภาษี  (บ.)
50		 	 	 	 	 150,000
100	 	 	 	 	 350,000
500	 	 	 	 	 2,250,000

ที่รกร้างว่างเปล่า
อัตราเพดานและจัดเก็บเหมือน
ประเภทอื่นๆ และเพิ่มอัตราภาษี 
0.3% ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวม

ไม่เกิน 3%

บ้านหลังหลัก 
(ยกเว้น 50 ลบ.)

มูลค่า (ลบ.)  ค่าภาษี  (บ.)
ไม่เกิน	50	 	 	 0	
100	 	 	 	 	 20,000

ได้รับการยกเว้น	อปท.	
ละไม่เกิน	50	ลบ.

อัตราเพดาน 0.15%

อื่นๆ
(พาณิชยกรรม)

อัตราที่จัดเก็บ

อัตราเพดาน 1.2%

บ้านพักอาศัย
(อัตราต�่าสุด)

อัตราที่จัดเก็บ บ้านหลังหลัก

อัตราเพดาน 0.3%



ประเภทและมูลค่ำท่ีดินและสิง่ปลกูสร้ำงท่ีได้รบัยกเว้นภำษี

อัตรำภำษีตำมมูลค่ำของฐำนภำษี อัตรำภำษีใน 2 ปีแรก 
(ปี 2563 - 2564) (ตำมมำตรำ 94)

สรปุหลกัเกณฑ์ส�ำหรบับุคคลธรรมดำท่ีมีบ้ำนเพ่ืออยู่อำศยั

•	มาตรา	96 เพื่อเป็นการบรรเทาการช�าระภาษีใน 3 ปีแรก (ปี 2563 - 
2565) ของการจดัเกบ็ภาษตีาม พ.ร.บ.นี ้ให้ยกเว้นการจดัเกบ็ภาษสี�าหรบั
เจ้าของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างซึง่เป็นบคุคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม

ประเภท

มูลค่าทรัพย์สิน	(บาท)

มูลค่าทรัพย์สิน	(ล้านบาท)

มูลค่าทรัพย์สิน	(ล้านบาท)

มูลค่าทรัพย์สิน	(ล้านบาท)

1) การประกอบ   
เกษตรกรรม (ม.40)

50 ล้านแรก ได้รับยกเว้น
ส่วนที่ไม่เกิน 75 ล้าน
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน
ส่วนที่เกิน 100 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้าน
ส่วนที่เกิน 500 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านขึ้นไป

50 ล้านแรก ได้รับยกเว้น (ม.41) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน
ส่วนที่เกิน 100 ล้านขึ้นไป  

0 ถึง 50 ล้าน
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน
ส่วนที่เกิน 100 ล้าน  

10 ล้านแรก ได้รับยกเว้น (ม.41)
ส่วนที่เกิน 10 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน
ส่วนที่เกิน 100 ล้านขึ้นไป  

-
0.01 % (ล้านละ 100)
0.03 % (ล้านละ 300)
0.05 % (ล้านละ 500)
0.07 % (ล้านละ 700)
0.10 % (ล้านละ 1,000)

-
0.03 % (ล้านละ 300)
0.05 % (ล้านละ 500)
0.10 % (ล้านละ 1,000)

0.02 % (ล้านละ 200)
0.03 % (ล้านละ 300)
0.05 % (ล้านละ 500)
0.10 % (ล้านละ 1,000)

-
0.02 % (ล้านละ 200)
0.03 % (ล้านละ 300)
0.05 % (ล้านละ 500)
0.10 % (ล้านละ 1,000)

3) ใช้ประโยชน์อืน่ๆ

4) ทิ้งไว้ว่างเปล่า

2) เป็นที่อยู่อาศัย 
(ม.41)

นิติบุคคล

อัตราภาษีต่อปี	ม.94	(1)

อัตราภาษีต่อปี	ม.94	(2)

อัตราภาษีต่อปี	ม.94	(4)

อัตราภาษีต่อปี	ม.94	(3)

ไม่ยกเว้น

ไม่ยกเว้น

ไม่ยกเว้น

ไม่ยกเว้น

เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
เกษตรกรรม (ม.40)
- ยกเว้น 50 ล้านบาทแรก ต่อเขต 
อปท.

ไม่ยกเว้น

ไม่ยกเว้น

- เป็นเจ้าของทีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง 
มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน ยกเว้น 50 ล้าน
บาทแรก
 - เป็นเจ้าของสิง่ปลกูสร้าง ไม่ได้เป็น
เจ้าของที่ดิน มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
ยกเว้น 10 ล้านบาทแรก 
(1 คน มีชื่ออยู่ได้แค่ 1 บ้านจึงได้
ยกเว้นแค่แห่งเดียวที่มีชื่ออยู่)

1.  กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา

2. กรณี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา เป็นที่อยู่อาศัยและ
มีชื่อในทะเบียนบ้าน

3. กรณี สิ่งปลูกสร้าง (เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน) 
ของบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน

4. กรณี ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยอื่น (บ้านหลังอื่น) (เป็นเจ้าของที่ดิน/    
เป็นเจ้าของบ้าน) แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

1)	หลังหลัก	
 • เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นที่อยู่อาศัย พร้อมมีชื่อใน 
ทะเบียนบ้านนั้นด้วย ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 50 ล้านบาท
แรก ส่วนเกินคิดตามอัตราภาษี 
 • เป็นเจ้าของสิง่ปลกูสร้างใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของบคุคลธรรมดา มชีือ่ใน
ทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐาน
ภาษี 10 ล้านบาทแรก ส่วนเกินคิดตามอัตราภาษี
2)	หลังอื่น
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลธรรมดา เป็น 
เจ้าของทีด่นิ หรอืเป็นเจ้าของบ้าน แต่ไม่มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน ไม่ได้รบัการ
ยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ให้เสียภาษีตั้งแต่บาทแรก

การค�านวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาท มาหักก่อน แล้วจึงน�าส่วน
ที่เกินมาค�านวณ ตามตาราง (ม.40 และ 95)

การค�านวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงน�า
ส่วนที่เกินมาค�านวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)

การค�านวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 10 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงน�า
ส่วนที่เกินมาค�านวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. 2562

วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 
วันเริ่มการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
 เป็นภาษี ประเภทใหม่ ที่จะน�ามาใช้ จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน	และภาษีบ�ารุงท้องที่ ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองใหม่จัดเก็บ
อยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้ังหมดจะน�าไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องน�าส่งเป็นรายได้ให้แก่รัฐบาลส่วนกลาง 

หลักกำรจัดเก็บภำษี 

• ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือท�าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างอนัเป็นทรพัย์สนิของรฐั อยูใ่นวนัที ่1 มกราคมของปีใด ให้เป็นผูมี้หน้า
ที่เสียภาษีส�าหรับปีนั้น
• การช�าระภาษี ในแต่ละปี อบต.จะส่งแบบประเมินแจ้งการประเมิน
ภาษภีายในเดือนกมุภาพนัธ์ ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษจีะต้องช�าระเงนิตามแบบ
แจ้งประเมินภายในเดือนเมษายนของทุกป ี
• ช่องทางการช�าระภาษี 1. ณ สถานที่ท�าการ อบต. 2. ทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินฯ เช็ค 3. ผ่านธนาคารหรือ โดย
วิธีการอื่นใด 4. สถานที่ อบต. ก�าหนด
• ถ้าที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าภาระภาษีจะสูงขึ้น
หรือลดลง ผู ้มีหน้าท่ีเสียภาษีจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างต่อองค์การบรหิารส่วนต�าบลคลองใหม่
ภายใน	60	วัน	นับตั้งแต่รู้เหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลง	

มูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้คิดเป็นฐำนภำษี (ม.35) 

• ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ 
• สิง่ปลกูสร้าง = ราคาประเมนิทุนทรพัย์สิง่ปลกูสร้าง เป็นเกณฑ์ในการ
ค�านวณ 
• ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชดุ = ราคาประเมนิทนุทรพัย์ห้องชดุเป็นเกณฑ์
ในการค�านวณ 
• กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การค�านวณ
มลูค่าให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง 
• ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีการปรับตามรอบ
บัญชีการประเมินราคาทุก 4 ปี โดยกรมธนารักษ์
 อัตราภาษี	 ได้มีการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม  
ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1.เกษตรกรรม 2.ที่อยู่อาศัย 3.ใช้ 
ประโยชน์อื่นๆ (พาณิชยกรรมฯ) และ 4.ที่รกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีที่ใช้
จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของฐานภาษี


