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งานทีใ่ห้บรกิาร   การรับชำระภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังคลัง  

องค์การบรหิารส่วนตำบลพรหมมาสตร ์

 

หลกัเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไขในการยืน่คาํขอ 
 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
หนาท่ีในการรับชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ดังนี้ 

1. องคการปกครองสวนตำบล ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. ประกาศบัญชีรายการท่ีดิน แสดงประเภท จำนวน และขนาด ภายในเดือนพฤศจิกายน 
3. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี และรายละเอียดท่ีจำเปน กอนวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
4. ผูเสียภาษีรับแจงและชำระภาษี  
5. กรณีพอใจการประเมิน 

1)ประชาชนเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 
 - การผอนชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ยอดประเมินตั้งแต 3,000 บาทข้ึนไป 

แบงยอดชำระออกเปน 3 งวด เทา ๆ กัน โดยงวดท่ีหนึ่งจะตองดำเนินการภายใน 
เดือนเมษายน 

2)ประชาชนเสียภาษีหลังเดือนเมษายนโดย อปท. แจงเตือน 
- เสียกอนไดรับหนังสือแจงเตือนเบี้ยปรับรอยละ 10 
- เสียภายในกำหนดหนังสือแจงเตือนเบี้ยปรับรอยละ 20 
- เสียเกินกำหนดภายในหนังสือแจงเตือนเบี้ยปรับรอยละ 40  
- เสียเพ่ิมอีกรอยละ 1 ตอเดือนของภาษีคาง  

(ไมเสียภาษีภายใน 90 วัน อปท. มีอำนาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน) 
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6. กรณีไมพอใจการประเมิน ยื่นคัดคานตอผูบริหารทองถ่ินภายใน 30 วัน 
- ผูบริหารเห็นดวย แจงผูเสียภาษีเพ่ือชำระภาษีหรือใหมารับเงินคืน (กรณีไดชำระเงินแลว) 
ภายใน 15 วัน 
- ผูบริหารไมเห็นดวย ผูเสียภาษีอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตไดรับแจง 
- ผูเสียภาษีเห็นดวยดำเนินการชำระภาษี 
- ผูเสียภาษีไมเห็นดวย ฟองศาลภายใน 30 วัน นับแตไดรับคำวินิจฉัย 

7. อปท.สงขอมูลการจัดเก็บจำนวนภาษีท่ีจัดเก็บ จำนวนภาษีท่ีจัดเก็บ มูลคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
รายการเอกสาร 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
 
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ  
2. ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
3. โฉนดท่ีดินหรือเอกสารการครอบครอง/การใชประโยชนบนแปลงท่ีดิน 
4. รูปถายแปลงท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง 
5. เอกสารอ่ืนๆ(ถามี) 
 
 

อัตราภาษี 

(1) เพดานอัตราภาษีแยกตามการใชประโยชนได  ดังนี้ 

1.1 ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีไมเกินรอยละ  0.15 ของฐาน

ภาษี 

1.2 ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีใชประโยชนเปนท่ีอยูอาศัย อัตราภาษีไมเกินรอยละ 0.3  ของฐานภาษี 

1.3 ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีใชประโยชนอ่ืนนอกจาก (1) หรือ (2) อัตราภาษีไมเกินรอยละ  1.2 ของฐานภาษี 

1.4 ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทำประโยชนตามควรแกสภาพอัตราภาษีไมเกินรอยละ 1.2 

ของฐานภาษี 
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(2) อัตราท่ีใชจัดเก็บจริง ใน 2 ปแรก คือป พ.ศ. 2563 และป พ.ศ. 2564 จะใชอัตราภาษีตามมูลคาของฐาน

ภาษี ดังนี ้

 

(3) ตั้งแตป 2565 อัตราท่ีใชในการจัดเก็บจะถูกกำหนดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา กรณีท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใดประสงคจะจัดเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงกวาพระราชกฤษฎีกาสามารถดําเนินการไดโดยตราขอบัญญัติ

ทองถ่ินกําหนดอัตราภาษีท่ีใชจัดเก็บภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นได แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดตาม

มาตรา 37  
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ขอสังเกต 

(1) ใน 3 ปแรกของการจัดเก็บภาษี คือ ป 2563 – 2565 ท่ีดินของบุคคลธรรมดาท่ีใชประโยชนในการประกอบ

เกษตรกรรมใหไดรับยกเวนการจัดเก็บภาษี 

(2) ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางของนิติบุคคลไมไดรับยกเวนมูลคาของฐานภาษี 

(3) กรณีเจาของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง หรือเจาของสิ่งปลูกสรางตองยายชื่อออกจากทะเบียนบานของตนเพราะ

เหตุจําเปนทางราชการ ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางยังคงไดรับการยกเวนมูลคาของฐานภาษี โดยผูเปนเจาของท่ีดินและ

สิ่งปลูกสราง หรือเจาของสิ่งปลูกสรางตองนําหนังสือรับรองเหตุจําเปนทางราชการในการยายชื่อออกจากทะเบียน 

ซ่ึงออกโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีทําใหตองยายชื่อออกจากทะเบียนบานนั้นมาแสดงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีเปนท่ีตั้งของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางนั้น แตการยายชื่อนั้นตองไมเปนการยายเขาในทะเบียนบานของท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสราง หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ซ่ึงบุคคลดังกลาวเปนเจาของ 

บทกำหนดโทษ/โทษทางอาญา 

1. ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสํารวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 หรือของผูบริหารทองถ่ินหรือ

เจาหนาท่ีซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

2. ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 29 หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา 45 

หรือหนังสือเรียกหรือคําสั่งของผูบริหารทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายตามมาตรา 63 (1) 

หรือ (2) ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 

3. ผูใดไมแจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางตามท่ีกําหนดไวใน มาตรา 33  ตองระวาง

โทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 

4. ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารทองถ่ินตามมาตรา 62 หรือทําลาย ยายไปเสียซอนเรน หรือ

โอนไปใหแกบุคคลอ่ืนซ่ึงทรัพยสินท่ีผูบริหารทองถ่ินมีคําสั่งใหยึด หรืออายัด ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ

ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

5. ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีตาม มาตรา 80  ตองระวาง

โทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 

6. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเปนเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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7. ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการ

กระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ี

บุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้น

กระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 

»»  ความผิดตามขอ 1 , 2 , 3 และ 5 ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจ

เปรียบเทียบกําหนดคาปรับได และเม่ือผูกระทําความผิดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายใน 30 วัน

ใหถือวาคดีเลิกกัน ถาผูกระทําผิดไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด  ใหดําเนินคดีตอไป  

»»  เงินคาปรับท่ีไดจากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดใหตก

เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 


