
     1.2 ลดภาษีรอยละ 90 ของจำนวนภาษีที่จะตองเสียสำหรับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนในกิจการของสถานอุดมศึกษา
และโรงเรียน   
     1.3 ลดภาษีรอยละ 90 ของจำนวนภาษีที่จะตองเสียของ
ทรัพยสินที่ใชเปนสถานที่เลนกีฬา สวนสัตว สวนสนุก หรือที่จอด
รถสาธารณะ 
     1.4 ลดภาษีรอยละ 90 ของจำนวนภาษีที่จะตองเสียของ
ทรัพยสินที่เปนโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 
     1.5 ลดภาษีรอยละ 50 ของจำนวนภาษีที่จะตองเสียของ
ทรัพยสนิท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน 
2.ลดหรือยกเวนภาษีในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางไดรับความ
เสียหายมากหรือถูกทำลายใหเสื่อมสภาพดวยเหตุอันพนวิสัยที่จะ
ปองกันไดโดยทั่วไป 
 

การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
     เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงการประเมินแกผู
เสียภาษีภายในเดอืนกุมภาพันธแลว ผูเสียภาษีตองนำเงินมาชำระ
ตอพนักงานเก็บภาษีภายใน เดือนเมษายน ณ ที่ทำการองคการ
บริหารสวนตำบลหวยทราย 

การผอนชำระภาษี 
     ผูเสียภาษีจะขอผอนชำระภาษีจะตองมีจำนวนตั้งแต 3,000 
บาทขึ ้นไป และตองทำเปนหนังสือยื ่นตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภายในเดือนเมษายน ซึ่งในการผอนชำระใหแบงไดไมเกิน 
3 งวด ๆ ละ เทา ๆ กันดังน้ี 
     - งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนเมษายน 
     - งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนพฤษภาคม 
     - งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนมิถุนายน 

การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
     ถาผู เสียภาษีไมมาชำระภาษีภายในระยะเวลาที ่กำหนด 
จะตองเสียภาษีคางชำระรวมท้ังเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ดังนี ้
     - ถาผู เสียภาษีมิไดมาชำระภาษีภายในเวลาที ่กำหนด แต
ตอมาไดชำระภาษีกอนที่จะไดรับหนังสือแจงเตือน ใหคิดเบ้ียปรับ
รอยละ 10 ของจำนวนภาษีคางชำระ 

     - ถาผูเสียภาษีมาชำระภาษีภายในระยะเวลาที ่กำหนดใน
หนังสือแจงเตือน ใหคิดเบี้ยปรับรอยละ 20 ของจำนวนภาษีคาง
ชำระ 
       - ถาผูเสียภาษีมาชำระภาษีภายหลังจากที่กำหนดในหนังสือ
เตือน ใหคิดเบ้ียปรับรอยละ 40 ของจำนวนภาษีคางชำระ 
     - ผูเสียภาษีที่มิไดชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ใหเสียเงิน
เพิ ่มอีกรอยละ 1 ตอเดือนของจำนวนภาษีคางชำระ เศษของ
เดือนใหนับเปน 1 เดือน โดยใหเริ่มนับเมื่อพนกำหนดเวลาชำระ
ภาษีจนถึงวันที่มีการชำระภาษี แตไมใหเกินกวาจำนวนภาษีท่ีตอง
ชำระ 
     - กรณีผูบริหารทองถิ่นใหขยายกำหนดเวลาชำระภาษี และได
มีการชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายใหนั้น ใหคิดเงินเพิ่ม
ลดลงเหลือรอยละ 0.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือน 
     - เบี้ยปรับอาจงดได ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสรางถูกยึดหรือ
อายัดตามกฎหมาย โดยผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองยื่นคำรองเปน
หนังสือตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือของดเบี้ยปรับของภาษีท่ีคางชำระ 
และใหผูบริการทองถิ่นมีอำนาจสั่งงดเบี้ยปรับนับตั้งแตวันที่ศาล
หรือเจาหนาที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งใหยึด อายัด ที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางแลวแตกรณ ี
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1.ทรัพยสินที่ตองเสียภาษ ีคือ ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
     1.1 ที่ดิน หมายความวา พื้นดิน พื้นท่ีที่เปนภูเขา หรือท่ีมี
น้ำดวย (แมน้ำและทะเลไมถือเปนที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) 
           ที่ดินท่ีตองเสียภาษี ไดแก 
           - ท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล 
           - ที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล แตอยูในความครอบครองของบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล และที ่ด ินอ ันเปนทรัพยส ินของรัฐซึ ่งมีการเขาไป
ครอบครองหรือทำประโยชน 
     1.2 สิ่งปลูกสราง หมายความวา โรงเรือน อาคาร ตึก 
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่บุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอย
ได หรือใชเก็บสินคา รวมถึงอาคารชุดที่ไดออกหนังสือแสดง
กรรมสิทธ ิ ์ห องช ุดแล ว และที ่ใช อย ู อาศัย หร ือเพ ื ่อหา
ผลประโยชน1 

     *** กรณีสิ่งปลูกสรางท่ีอยูระหวางกอสรางไมแลวเสร็จ ไม

สามารถใชประโยชนได ไมถือเปนสิ่งปลูกสราง *** 

2. ทรัพยสินท่ีอยูในขายไดรับการยกเวนภาษี 

     2.1 ทรัพยสินของรัฐ ที่มิไดหาผลประโยชน เชน ที่ดินของ
มหาวิทยาลัย ที่ไดบริจาคแตยังไมไดใชประโยชน หรือท่ีดินของ

การไฟฟาที่ยังมิไดใชประโยชน 
     2.2 ทรัพยสินที่เปนที ่ทำการองคการสหประชาชาติ ที่

ประเทศไทยตองยกเวนภาษีใหตามสนธิสัญญา 

     2.3 ทรัพยสินที ่เปนที ่ทำการของสถานทูตหรือกงศุล
ตางประเทศ  

3. ฐานภาษี คือ มูลคาทั้งหมดของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
4. ราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งปลูกสรางที่

เปนหองชุด คือ บัญชีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับแจงจาก

กรมธนารักษหรือสำนักงาน 

 

 

5.ผูมีหนาท่ีเสียภาษี คือ 

     5.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเปนเขาของที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสราง 

     5.2 ผูครอบครองหรือทำประโยชนในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง อัน

เปนทรัพยสินของรัฐ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราภาษี 

ประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสราง มูลคา (ลานบาท) อัตราภาษี (รอยละ) 

เกษตรกรรม 

(บุคคลธรรมดาเปนเจาของ) 

ไมเกิน 75 0.01 

เกิน 75 – 100 0.03 

เกิน 100 – 500 0.05 

เกิน 500 – 1,000 0.07 

เกิน 1,000 ข้ึนไป 0.10 
 

ประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสราง มูลคา (ลานบาท) อัตราภาษี (รอยละ) 

เกษตรกรรม 

(นิติบุคคลเปนเจาของ) 

ไมเกิน 75 0.01 

เกิน 75 – 100 0.03 

เกิน 100 – 500 0.05 

เกิน 500 – 1,000 0.07 

เกิน 1,000 ข้ึนไป 0.10 

 

 

 

ประเภทท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
มูลคา  

(ลานบาท) 

อัตราภาษ ี

 (รอยละ) 

ที่อยูอาศยัหลังหลัก 

(กรณีทีด่ินและสิ่งปลูกสรางที ่

เจาของเปนบุคคลธรรมดาและมี

ชื่ออยูในทะเบียนบานตาม

กฎหมายวาดวยการทะเบียน

ราษฎรใน วันที่ 1 มกราคม ของ

ปภาษีนั้น 

ไมเกิน 25 0.03 

เกนิ 25 – 50 0.05 

เกนิ 50 ขึ้นไป 0.1 

 

ประเภทท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
มูลคา 

 (ลานบาท) 

อัตราภาษ ี

 (รอยละ) 

ที่อยูอาศยัหลังอืน่ๆ 

 

ไมเกิน 50 0.02 

เกนิ 50 - 75 0.03 

เกนิ 75 – 100 0.05 

เกนิ 100 ขึ้นไป 0.10 
 

ประเภทท่ีดินและสิ่งปลูกสราง มูลคา 

(ลานบาท) 

อัตราภาษ ี

 (รอยละ) 

1. อื่นๆ ไมเกิน 50 0.3 

2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ท้ิง

ไววางเปลาหรือไมไดทำ

ประโยชนตามควรแกสภาพ 

(เสียเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ป แต

รวมแลวไมเกิน 3%) 

เกนิ 50 – 200 0.4 

เกนิ 200 – 1,000 0.5 

เกนิ 1,000-5,000 0.6 

เกนิ 5,000 ขึ้นไป 0.7 

 

การลดและการยกเวนภาษี  
1.ลดภาษีสำหรับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางบางประเภทตามที่กำหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
     1.1 ลดภาษีใหรอยละ 50 ของจำนวนภาษีที่จะตองเสียสำหรับ

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งปลูกสราง หรือหองชุด ที่เจาของซึ่งเปน

บุคคลธรรมดาใชเปนที่อยูอาศัยและมีชื่ออยูในทะเบียนบานในวันท่ี   

1 มกราคม ของปภาษีนั้น 

 

 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. สำรวจและจัดทำ

บัญชีรายการท่ีดิน

และสิ่งปลูกสราง 

2. ประเมินภาษี รับ

ชำระภาษีและคืน

3. ทบทวนการ

ประเมินหรือ

เรยีกเก็บภาษ ี

4. พิจารณา

ลดหรือ

ยกเวนภาษ ี


