
ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
             ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในท่ีดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  
 

“ที่ดิน”  หมายถึง  พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ท่ี
เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย 

“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือท่ีใช้เป็นที่
เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมและให้
หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้
เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย 
            “ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว 
 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม  2563 

ประเภทและอัตราภาษี 
           อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใน 2 ปีแรก จะแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรรม, 
ที่อยู่อาศัย, พาณิชยกรรม และที่ดนิรกร้างว่างเปล่า โดยคดิอัตราภาษี
เป็นรูปแบบข้ันบันไดเพิ่มขึ้นตามมลูค่า ดังนี ้
           1. เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15%  
    ส าหรบัการใช้ที่ดินเพื่อท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสตัว์ เลีย้งสัตวน์้ า 
และกิจการอื่นตามที่ประกาศก าหนด 
          - มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% 
          - มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 
          - มูลค่า 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 
          - มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% 
          - มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 
 
ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา ส าหรับมูลค่าที่ดิน 50 ล้านบาทแรก พร้อมทั้ง
ยกเว้นการจัดเก็บภาษีกับบุคคลธรรมดาใน 3 ปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้ 
 
         

 
2. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3%  

•           กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของท้ังท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
          - มูลค่าไม่ถึง 25 ล้านบาท  อัตราภาษี 0.03% 
          - มูลค่า 25-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%   
          - มูลค่า 50 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% 

•  
•           กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่ง

ปลูกสร้าง และมชีื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
          - มูลค่าไม่ถึง 40 ล้านบาท  อัตราภาษี 0.02% 
          - มูลค่า 40-65 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%   
          - มูลค่า 65-90 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%   
          - มูลค่า 90 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% 
          กรณีบ้านหลังอื่น ๆ 
          - มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% 
          - มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%   
          - มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%   
          - มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% 
          กรณีบ้านหลังหลักท่ีเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (เจ้าของ
บ้านอาศัยอยู่เอง) ได้รบัการยกเวน้ภาษี 50 ล้านบาทแรก ส่วนกรณเีป็น
เจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่เองบนท่ีดินเช่า) จะไดร้ับ
การยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก 
 
 

         3. กลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2%  
            - มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%   
            - มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%   
            - มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%   
            - มูลค่า 1,000-5,000 ลา้นบาท อัตราภาษี 0.6%   
            - มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7% 
 
 
 
 
 

       4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์เพดานภาษีสูงสุด1.2% 
แต่จะเพิ่มเพดานเป็น 3% เมื่อปลอ่ยรกร้างว่างเปลา่ ติดต่อกัน 3 ปี 
หมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร หรือถูก
ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า 
           - มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%   
           - มูลคา่ 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%   
           - มูลคา่ 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%   
           - มูลคา่ 1,000-5,000 ลา้นบาท อัตราภาษี 0.6%   
           - มูลคา่เกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7% 
          นอกจากน้ี หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จะถูกเก็บ
ภาษีเพิ่มอีก 0.3% ในปีท่ี 4 และถกูเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยัง
ไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3%  

การค านวณภาษี 
          การคิดภาษีที่ดินแตล่ะประเภทจะใช้มลูค่าทรัพยส์ินท่ีประเมนิ
จากกรมธนารักษ์ โดยจะมีการปรบัตามรอบบญัชีประเมินราคาทุก 4 ปี 
ซึ่งแยกวิธีค านวณภาษีท่ีต้องจ่ายออกเป็น ดังนี้  

•           ที่ดินไม่มีสิ่งปลกูสร้าง   
          ภาระภาษี = มูลคา่ที่ดิน x อัตราภาษี   
โดยมลูค่าที่ดิน =ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน (ต่อ ตร.ว.)xขนาดพื้นท่ีดิน 

•           มีทั้งท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   
          ภาระภาษี = (มูลค่าทีด่ิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษ ี
 โดยมลูค่าสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 
(ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้าง) - ค่าเสื่อมราคา 

•           ห้องชุด   
          ภาระภาษี = มูลคา่ห้องชุด x อัตราภาษ ี
โดยมลูค่าห้องชุด =ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ต่อ ตร.ม.) x ขนาด
พื้นที่ห้องชุด (ตร.ม.)  

• อย่างไรก็ด ีเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปีแรกของของเรียกเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ หากผู้เสยีภาษีมภีาระที่ต้องจ่ายสูงกว่าที่
เคยจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรอืภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ผู้เสียภาษีช าระ
ภาษีตามจ านวนประเมินในปีก่อนหน้าท่ีกฎหมายนี้บังคับใช้ แล้วเหลือ
ภาระภาษีเท่าไร ให้ช าระส่วนที่เหลือ ดังนี้  
           - ปีที่ 1 จ่าย 25% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
           - ปีที่ 2 จ่าย 50% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
           - ปีที่ 3 จ่าย 75% ของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 



 
 
 

ที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างที่ได้รับการการยกเว้นภาษ ี 
  

ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะไมโ่ดนเก็บภาษีจะมีด้วยกัน ดังนี้ 
           1. สาธารณสมบตัิของแผน่ดิน 
           2. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน ์
           3. ทรัพย์สินของรัฐทีไ่ม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 
           4. ที่ท าการองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่าง  
               ประเทศอื่น ๆ   
           5. สถานทูต หรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
           6. ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
           7. ศาสนสมบตัิที่ไมไ่ด้หาผลประโยชน์ 
           8. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะ หรือฌาปนสถาน 
               สาธารณะ 
           9. มูลนิธิหรือองค์การที่ประกอบกิจการสาธารณะ 
           10. ทรัพย์สินของเอกชน ที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
           11. ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด และหมู่บ้านจดัสรร 
           12. ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม 
 
 

การประเมิน ช าระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม  
  

การประเมิน 
            ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษ ีโดยส่ง
แบบประเมินภาษีให้แกผู่้เสยีภาษ ีภายในเดือนกมุภาพันธ ์ ของทุกปี 
 

การช าระ  
          ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษตีามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายใน
เดือนเมษายนของทุกปี 
 
 
 
 
 

 
 

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
- ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมไิด้ช าระภาษภีายในเวลาที่ก าหนด  

ให้เสียเบีย้ปรับร้อยละ40 ของจ านวนภาษีค้างช าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้
ช าระภาษีก่อนจะไดร้ับหนังสือแจง้เตือนให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ10ของ
จ านวนภาษีค้างช าระ 

- ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมไิด้ช าระภาษภีายในเวลาที่ก าหนด  
แต่ต่อมาได้ชาระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนให้เสีย
เบี้ยปรับร้อยละ20ของจ านวนภาษีค้างช าระ 

- ผู้เสยีภาษผีู้ใดมไิด้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสีย 
เงินเพิ่มอีกร้อยละ1 ต่อเดือนของจ านวนภาษีค้างช าระ เศษของเดือนให้
นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให้น าเบี้ยปรับมารวมค านวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง 

 
 
 
 

กองคลงั 

งานพฒันาและจัดเกบ็รายได้ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 

    หากท่านมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับการช าระภาษี  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

โทรศัพท์ หมายเลข 054-338-297 ต่อ 224  

ในวันเวลาราชการ 


