
 

  

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

         คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้าง 
เจ้าของห้องชุด และผู้ครอบครองหรือท า
ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็น
ทรัพย์สินของรัฐ โดยถ้าเป็นเจา้ของหรือ
ครอบครองท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันท่ี 
1 มกราคม ของปีใด ก็มีหน้าที่เสยีภาษี
ส าหรับปีนั้น  

ทั้งนี้ ถ้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิง่ปลูกสร้าง
บนท่ีดินนั้นเป็นคนละคนกัน ให้ต่างคนต่าง
เสียภาษีเฉพาะส่วนท่ีตนเองเป็นเจา้ของ  

ส าหรับหน่วยงานจัดเก็บภาษี คือ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยจะส่ง
แบบประเมินแสดงจ านวนเงินภาษทีี่ต้อง
ช าระให้แก่ผู้เสียภาษีภาย ในเดือน 
กุมภาพันธ์ของแต่ละปี และ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ต้องช าระภาษีภายใน

เดือนเมษายน ของปีนั้น ซึ่งอาจขอผ่อน
ช าระเป็นรายงวดได ้

   

ขั้นตอนที่ผู้เสียภาษีควรให้ส าคัญ
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มี 3 
ขั้นตอน ดังนี้  

1.ตรวจสอบบญัชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้อง สามารถยื่นค าร้อง
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได ้

2.ตรวจสอบแบบประเมินภาษีที่ เทศบาลฯ แจ้ง
ประเมินหากผูเ้สียภาษีพบว่า การประเมินภาษี
ไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องคัดค้านและอุทธรณ์
ตามกระบวนการต่อไป 

3.ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด(เฉพาะปี 
2563 ช าระเดือนสิงหาคม) เพื่อจะไมต่้องเสีย
เบี้ยปรับและเงินเพิม่รวมไปถึงอาจถูกระงับการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งที่ยังคงมีภาระภาษีคา้ง
ช าระอยู ่

 

 

    เทศบาลอคัคะค า 
กองคลงั 
งานจดัเก็บและพฒันารายได ้และ  
งานแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ 

 

     “ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง” เพราะเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และจะเร่ิมจัดเก็บภาษี
ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นอย่างไร หากมีที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง 
ต้องเสียภาษีหรือไม ่

ที่มาของภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ไม่ใช่การเก็บภาษีใหม่ แต่เป็นการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อน ามาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภาษีบ ารุงท้องที่   มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหา
โครงสร้างภาษีเดิม กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินมากข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ให้สอดคล้องกับสภาวะปจัจุบัน 

 

 



 

 

        วิธีการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ได้แบ่งท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างออกเป็น 4 ประเภท
ตามลักษณะการใช้ ประโยชน์ ไดแ้ก่  
1) เกษตรกรรม  
2) ท่ีอยู่อาศัย  
3) พาณิชยกรรม และ 
4) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า 
        ซึ่งการคิดภาษีจะใช้มลูค่า ประเมินทุนทรัพย์จาก
กรมธนารักษ์ และมีการก าหนดเพดานภาษีสูงสุดของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภทไวด้ังนี้ 
 

ประเภทท่ีดิน
และสิ่งปลูก
สร้าง 

เพดานภาษีสูงสุด ข้อยกเว้นส าหรับเจ้าของท่ี
เป็นบุคคลธรรมดา 

เกษตรกรรม 0.15% ยกเว้นมูลค่า 50ล้านบาท
แรก ของแต่ละเขตองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

ที่อยู่อาศัย 0.3% บ้านหลังหลัก โดยเป็น
เจ้าของที่ดนิและสิ่งปลูก
สร้างและมีชื่อในทะเบียน
บ้าน ยกเวน้มูลค่า 50ล้าน
บาทแรก 
บ้านหลังหลัก โดยเป็น
เจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
และมีชือ่ในทะเบียนบ้าน 
ยกเว้น มูลค่า 10 ล้านบาท
แรก 

พาณิชยกรรม 1.2% ไม่มี 
ที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า 

1.2% ( ถ้ายังปล่อย
ทิ้งไว้ จะเพิ่ม 0.3% 
ทุก 3 ปี แต่อตัรา
ภาษีรวมไม่เกิน 
3%X) 

ไม่มี 

 

 

       1. เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสตัว์ 
เลี้ยงสตัว์น้ า หรือกิจการอื่นตามทีก่ าหนด โดยก่อนค านวณ
ภาษี ให้น ามูลค่า ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างหัก 50 ล้านบาทออก
ก่อน จึงน าส่วนท่ีเหลือมาคณูกับอัตราภาษ ี

มูลค่า(ล้านบาท) อัตราภาษี 

ไม่เกิน 50 ล้าน ยกเว้น 
50-125 ล้าน 0.01% 
125-150 ล้าน 0.05% 
150-550 ล้าน 0.07% 
มากกว่า 1,050 0.10% 

        ตัวอย่างเช่น ที่ดินท าสวนสม้ มูลค่า 75 ล้านบาท อยู่ใน
ขั้นอัตราภาษี 0.01% ก่อนค านวณภาษี ให้หัก 50 ล้านบาท
ออก ก่อน เหลือสุทธิ 25 ล้านบาท จึงเสียภาษีเท่ากับ 25 ล้าน
บาท x 0.01% = 2,500 บาท ท้ังนี้ เจ้าของที่ดินเกษตรกรรม
ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้ับยกเวน้ภาษี 3 ปีแรกที่กฎหมาย
บังคับใช้ 

    2.พาณิชยกรรม/รกร้างว่างเปล่า หรือการใช้ที่ดิน
เพื่อประโยชน์อ่ืนนอกจากเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย รวมถึง 
ที่ดินรกร้างว่างปล่า ไมไ่ด้ท าประโยชน์ จะไมไ่ด้รบัยกเว้นภาษี
ใด ๆ 

มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี 
ไม่เกิน 50  0.3% 
50-200  0.4% 
200-1,000 0.5% 
1,000-5,000 0.6% 
มากกว่า 5,000 0.7% 

   ตัวอย่าง เชน่ บ้านพร้อมที่ดนิให้เช่า มูลคา่ 10 ล้านบาท อยู่ในขัน้อัตราภาษี 
0.3% จึงเสียภาษีเท่ากับ 10 ล้านบาท x 0.3% = 30,000 บาท  

 

 

 

          ทั้งนี้ ผู้ที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบ ารุงท้องที่ แต่ต้องเสีย
ภาษีเพิ่มข้ึนเนื่องจากพ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างฉบับนี้ จะได้รับการบรรเทา
ภาระภาษีช่วง 3 ปีแรก คือ พ .ศ. 2563 – 2565 ดังนี้ 

ปีที่ 1 จ่ายเท่าเดิม  +25% ของภาษีส่วนต่าง   
ปีที่ 2 จ่ายเท่าเดิม  +50% ของภาษีส่วนต่าง  
ปีที่ 3 จ่ายเท่าเดิม  +75% ของภาษีส่วนต่าง  

         เมื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ส าหรับ
ผู้ที่มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างควรศึกษาข้อมูลเพื่อ จัดการทรัพย์สินและวางแผนภาษี
ที่เกิดข้ึน รวมถึงอัตราภาษีที่ก าหนดตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท
ตามตาราง ข้างต้นนั้น  

3 ที่อยู่อาศัย พิจารณาก่อนว่า บ้านที่อยู่อาศัยของเราเข้าเง่ือนไขใด ให้น า

มูลค่าที่ได้รับยกเว้นภาษีมาหักออกก่อน จึงน าส่วนที่เหลือมาคูณกับอัตราภาษี 

บ้านหลักหลกั 
(ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง) 

บ้านหลังหลัก 
(เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตราภาษ ี
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
อัตราภาษี 

ไม่เกิน 50 ยกเว้น ไม่เกิน 10 ยกเว้น 

50-75 0.03% 10-50 0.02% 

75-100 0.05% 50-75 0.03% 
มากกว่า 100 0.10% 75-100 0.05% 
  มากกว่า 100 0.10% 

บ้านหลังอ่ืน ๆ 

มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี 

ไม่เกิน 50 0.02% 

50-75 0.03% 

75-100 0.05% 

มากกว่า 100 0.10%  

 


