
คู่มือภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 

 

ขึ้นช่ือว่าภาษีก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ โดยเฉพาะคนที่อยากสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง ก็ต้องจ่าย “ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ดังนั้นเจ้าของที่ดินจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีดังกล่าวและอัปเดตข้อมลูใหม่ๆ อยู่เสมอ 
เพื่อท่ีจะได้ปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง วันนี้เราจึงสรุปภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง ปี 2565 พร้อมแนะนำ
วิธีการคำนวณภาษี เพื่อนๆ คนไหน อยากจะสรา้งบ้าน ต้องอ่านเลยค่ะ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไร 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือที่เราเรยีกกันสั้นๆ ว่า ภาษีที่ดิน คือภาษีที่จัดเก็บรายปีตามมลูค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
โดยมีหน่วยงานผู้ทำหน้าทีร่ับผดิชอบจัดเก็บภาษี โดยอัตราภาษีจะคำนวณตามประเภทการใช้ประโยชน์ 

ใครบ้างท่ีต้องเสียภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง 
 
 

• เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง แตถ่้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลกูสร้างเป็นคนละคนกัน ก็ให้เจ้าของที่ดินเสียภาษี
เฉพาะส่วนมลูค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสรา้งเสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสรา้ง 

• ผู้ครอบครอง ทำประโยชน์ในท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพยส์ินของรัฐ  

• เจ้าของหรือครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสรา้งในช่วงวันท่ี 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น จะต้องเป็นผูเ้สียภาษใีนปีถัดไป 

 

 

ภาษีที่ดิน คำนวณอย่างไร 

เมื่อเราไดรู้้คร่าวๆ เกี่ยวกับภาษีท่ีดินกันแล้ว สิ่งท่ีสำคัญไม่แพ้กัน คอืเราต้องรู้ว่าภาษีที่ดิน คำนวณอยา่งไร โดยการคำนวณ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะใช้คำนวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละขั้น จะใช้สูตรเบื้องต้น โดยการตีมลูค่าของ
บ้านจะต้องแยกมลูค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วจึงนำผลลัพธ์มารวมกัน ดังนี ้



ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลกูสร้าง 
 
 

 

ที่ดินท่ีไม่มสีิ่งปลูกสร้าง 

สูตร : ภาษีที่ต้องจ่าย = มูลค่าท่ีดิน x อัตราภาษ ี

โดยมลูค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพืน้ท่ีดิน 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 



 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

สูตร : ภาษีที่ต้องจ่าย  = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลกูสร้าง) x อัตราภาษ ี

โดยมลูค่าที่ดิน    = ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพื้นที่ดิน 

มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมนิทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพื้นท่ีสิ่งปลูกสรา้ง) - ค่าเสื่อมราคา 

ห้องชุด 
 
 



 

ห้องชุด 

สูตร : ภาษีที่ต้องจ่าย = มูลค่าห้องชุด x อัตราภาษ ี

โดยมลูค่าห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพื้นท่ีห้องชุด (ตร.ม.) 

อัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 

โดยหลักแล้ว อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะจำแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์และตัวผู้เสียภาษี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 

ประเภท ท้ังนี้ อัตราภาษีจะใช้คำนวณแบบข้ันบันไดตามมูลคา่ของฐานภาษีแต่ละขั้น ดังนี ้

1. ที่ดินประกอบเกษตรกรรม 

การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ต้องเป็นการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลีย้งสัตว์ และกิจการตามกำหนด หากทำ
เกษตรกรรมไม่เต็มพื้นที่ เสยีภาษตีามสดัส่วนการใช้ประโยชน์ โดยบุคคลธรรมดา ไดร้ับยกเว้นท่ีดิน 50 ล้านบาทแรก ไม่ต้อง
เสียภาษ ี



 

อัตราภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 

• 0 – 75 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.01% ซึ่งภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 7,500 บาท 

• 75 – 100 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.03% ซึ่งภาษีท่ีต้องจ่ายต่อป ีไม่เกิน 30,000 บาท 

• 100 – 500 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.05% ซึ่งภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 250,000 บาท 

• 500 – 1,000 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.07% ซึ่งภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกนิ 700,000 บาท 

• 1,000 ล้านขึ้นไป คิดอัตราภาษี 0.1% ซึ่งภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 1 ล้านบาทข้ึนไป 

 

 

2. ที่อยู่อาศัย 

ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เจา้ของใช้อยู่อาศัย โดยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งนี้จะแบ่งออกเป็น 
 

2.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าของซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
 

อัตราภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 

• 0 – 25 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.03% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 7,500 บาท 

• 25 – 50 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.05% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 25,000 บาท 

• 50 ล้านขึ้นไป คิดอัตราภาษี 0.1% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 50,000 บาทขึ้นไป 

 
 

2.2 สิ่งปลูกสร้าง ที่เจ้าของซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
 

อัตราภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 

• 0 – 40 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.02% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 8,000 บาท 

• 40 – 65 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.03% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 19,500 บาท 

• 65 – 90 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.05% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 45,000 บาท 

• 90 ล้านขึ้นไป คิดอัตราภาษี 0.1% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี 90,000 บาทข้ึนไป 

 
 

2.3 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย (บ้านหลังอื่นๆ) นอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม 2.1 

และ 2.2 
 
 

 



อัตราภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 

• 0 – 50 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.02% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 10,000 บาท 

• 50 – 75 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.03% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 22,500 บาท 

• 75 – 100 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.05% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 50,000 บาท 

• 100 ล้านขึ้นไป คิดอัตราภาษี 0.1% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี 100,000 บาทขึ้นไป 

 

*สำหรับข้อ 2.1 และ 2.2 บุคคลธรรมดา ได้รับยกเว้นทรัพย์สินมูลค่า 50 ล้านบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินและภาษีสิ่ง
ปลูกสร้าง 

3. ที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก ข้อ 1 และ 2 

สำหรับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งข้อนี้ จะไม่ใช่เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย แต่จะเป็นท่ีดินในเชิงพาณิชย์ 
 

อัตราภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 

• ไม่เกิน 50 ล้าน คดิอัตราภาษี 0.3% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท 

• 50 – 200 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.4% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 800,000 บาท 

• 200 – 1,000 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.5% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไมเ่กนิ 5 ล้าน บาท 

• 1,000 – 5,000 ล้าน คิดอัตราภาษ ี0.6% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 30 ล้าน บาท 

• 5,000 ล้านขึ้นไป คิดอัตราภาษี 0.7% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไมเ่กนิ 35 ล้าน บาทขึ้นไป 

 

 

4. ที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างที่รกร้างหรือไม่ได้ทำประโยชน์ 

และกลุม่สดุท้ายที่จะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแพงที่สุด คือที่ดนิท่ีปล่อยทิ้งให้รกร้างโดยไม่ได้ทำประโยชน ์
 

อัตราภาษีตามมูลค่าทรัพย์สิน 

• ไม่เกิน 50 ล้าน คดิอัตราภาษี 03% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท 

• 50 – 200 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.4% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 800,000 บาท 

• 200 – 1,000 ล้าน คิดอัตราภาษี 0.5% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไมเ่กนิ 5 ล้าน บาท 

• 1,000 – 5,000 ล้าน คิดอัตราภาษ ี0.6% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไม่เกิน 30 ล้าน บาท 

• 5,000 ล้านขึ้นไป คิดอัตราภาษี 0.7% ซึ่งมีภาษีท่ีต้องจ่ายต่อปี ไมเ่กนิ 35 ล้าน บาทขึ้นไป 

 
 

 



*ทุก 3 ปีที่มกีารปล่อยที่ดินให้รกร้าง จะถูกเรียกเก็บภาษีเพ่ิมขึน้อกี 0.03% โดยอัตราภาษีรวมท้ังหมดต้องไม่เกิน 3% 

บทลงโทษหากชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างเกินกำหนด 

เบี้ยปรับ คือ ค่าปรับที่เกิดจากการชำระภาษีไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด มีรายละเอียดคือ ไม่ไดช้ำระภาษีภายในเวลาที่
กำหนด จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน และเสียเบี้ยปรับตั้งแต่ 10-40% ของจำนวนภาษีค้างชำระ 

 


