ภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสราง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง หมายถึง เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา
และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน อบจ. อปท. มีอํานาจจัดเก็บภาษี
จากที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูในเขต ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีที่ดิน (พื้นที่ดิน
พื้นที่ที่เปนภูเขาและพื้นที่มีน้ํา)สิ่งปลูกสราง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นที่บุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได หรือใชเปนที่เก็บ
สินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และหองชุดหรือแพ
ที่ใชอยูอาศัยหรือมีไวเพื่อหาผลประโยชนหองชุด (หองชุดที่ไดออกหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์หองชุดแลว เชน คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได
ใหเปนรายไดของ อปท. และกําหนดใหยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวของดังนี้ พรบ.
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบํารุงทองที่
ผูมีหนาที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- ผูเปนเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
- ผูครอบครองหรือทําประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
อันเปนทรัพยสินของรัฐ
ระยะเวลาการยื่นแบบและชําระภาษี
(1).อปท.แจงประเมินภายในเดือน ก.พ.
(2).ผูเสียภาษีชาระภาษีภายในเดือน เม.ย.
(๓).ไมชําระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มรอยละ ๑ ตอเดือน)
(๔).อปท.มี ห นั ง สื อ แจ ง เตื อ นภายในเดื อ น พ.ค. ระยะเวลาใน
หนังสือแจงเตือนไมนอยกวา ๑๕ วัน (ชําระภาษีหลังเดือน เม.ย. แตกอนมี
หนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ ๑๐)
(๕).ผู เ สี ย ภาษี ไ ด รั บ หนั ง สื อ แจ ง เตื อ น (ชํ า ระภาษี ภ ายในกํ า หนดของ
หนังสือแจงเตือน เสียเบี้ยปรับรอยละ ๒๐)
(๖).ครบกําหนด ๑๕ วัน ไมมาชําระภาษี เสียเบี้ยปรับรอยละละ๔๐ ของ
ภาษีคางชําระ แจงลูกหนี้ภาษีคางชําระให สํานักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย.
(7).ยึด อายัด เมื่อพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตไดรับหนังสือแจงเตือน

อัตรา
ภาษี
ทีด่ ิน
และ
สิง่

ปลูกสราง
ที่ดินที่ที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพที่ดิน 3 ป
ติดตอกัน : ปที่ 4ใหเก็บเพิ่มขึ้นอีก 0.3 ทุก 3 ป
แตไมเกินรอยละ ๓
บทกําหนดโทษ
(1).ผูใดขัดขวางการปฏิบตั ิหนาที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๒๘ หรือ
มาตรา ๒๙หรือของผูบริหารทองถิ่ นหรือเจาหนาที่ซึ่งผูบริหารทองถิ่ น
มอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)ตองระวางโทษจาคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(2).ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผูบริหารทองถิ่น ตามมาตรา ๒๙
หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคาสั่งของ
ผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาที่ซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓
(๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
(3).ผูใดไมแจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
(4).ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคาสั่งของผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา
๖๒ หรื อ ทาลาย ย า ยไปเสี ย ซ อ นเร น หรื อ โอนไปให แ ก บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง
ทรัพยสินที่ผูบริหารทองถิ่นมีคาสั่งใหยึดหรือ
อายัด ตองระวางโทษจาคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

(5).ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการ
ประเมินภาษีตามมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
(6).ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเปนเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตองระวางโทษจาคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(7).ในกรณีที่ผูกระทาความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทาความผิดของนิติ
บุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผูจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่
บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่ง การหรือกระทาการและละเวนไมสั่งการ
หรือไมกระทาการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผูนั้นตองรับ
โทษตามที่บัญญัติไวสาหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย
(8).ความผิดตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๗
ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ
ไดเมื่อผูกระทาผิดไดชาระเงินคาปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวัน ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาถาผูกระทาผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อ
ยินยอมแลวไมชาระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดาเนินคดี

ตอไปเงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใด ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ตัวอยางการคํานวณ

เอกสารแนะนํา

ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
ตัวอยางการคํานวณตามสัดสวน
- ทีด่ ิน ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ว ราคาประเมิน 74,000 บาท รวมราคาประเมินของทีด่ ิน
3,700,000 บาท
- สิง่ ปลูกสราง 3 ชัน้ ขนาดพื้นทีร่ วม 90 ตร.ม. ราคาประเมิน 45,000 บาท
รวมราคาสิ่งปลูกสราง = 4,050,000 บาท (ยังไมไดหกั คาเสือ่ ม)
รวมราคาที่ดนิ และสิง่ ปลูกสราง = 7,750,000 บาท
ชั้นลางใชประกอบกิจการ 2 ชั้นบน ใชอยูอ าศัย คํานวณตามสัดสวน
ชั้นลาง ขนาดพื้นที่ 30 ตร.ม. คิดเปนสัดสวน = 30 X 100/90 = 33%
7,750,000 X 33/100 = 2,557,500 X 0.3/100 = 7,672.50
บาท
2 ชั้นบนใชอยูอ าศัย ขนาดพืน้ ที่ 60 ตร.ม. = 60 X 100/90 = 67%
7,750,000 X 67/100 = 5,192,500 (ไมถงึ 50 ลานบาท ไดรบั ยกเวน)

โดย
กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
เทศบาลตําบลหนองบัว
อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ
โทรศัพท 0-4384-0916

