
 
  

 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ท่ีน ามาใช ้
จดัเก็บแทนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  

วนัเร่ิมบงัคบัใชก้ฎหมาย 13 มีนาคม 2562 
วนัเร่ิมการจดัเก็บภาษี 1 มกราคม 2563  

 
 
 

ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของหรือครอบครองท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  
      ในวันท่ี  1 มกราคม ของปีใดเป็นผู ้มีหน้าท่ี เสียภาษี    
      ส าหรับปีนั้น  
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินหรือ 
      ส่ิงปลูกสร้าง 
ผูค้รอบครองหรือท าประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
      อนัเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ 
 
 
 

ท่ีดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นเกณฑ์ในการ    
     ค  านวณ  
ส่ิงปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้าง 
      เป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย ์
     หอ้งชุด เป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
 

 
 
 

1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา 
มูลค่าทรัพยสิ์น 50 ลา้นแรก ยกเวน้ภาษี 

มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) อตัราภาษี (ร้อยละ) 
ไม่เกิน 75 0.01 

เกิน 75 – 100 0.03 
เกิน 100 – 500 0.05 
เกิน 500 – 1,000 0.07 
เกิน 1,000 ข้ึนไป 0.1 

2. กรณี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา เป็นท่ีอยู่
อาศยัและมีช่ือในทะเบียนบา้น 

มูลค่าทรัพยสิ์น 50 ลา้นแรก ยกเวน้ภาษี 
มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ไม่เกิน 25 0.03 
เกิน 25 – 50 0.05 
เกิน 50 ขั้นไป 0.1 

3. กรณี ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน) ของบุคคล
ธรรมดา เป็นท่ีอยูอ่าศยัและมีช่ือในทะเบียนบา้น 

มูลค่าทรัพยสิ์น 10 ลา้นแรก ยกเวน้ภาษี 
มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ไม่เกิน 40 0.02 
เกิน 40 – 65 0.03 
เกิน 65 – 90 0.05 
เกิน 90 ข้ึนไป 0.1 

 
 
 

4. กรณี ใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ ใชอ้ยูอ่าศยัแบบอ่ืนๆ 
มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ไม่เกิน 50 0.02 
เกิน 50 – 75 0.03 
เกิน 75 – 100 0.05 
เกิน 100 ข้ึนไป 0.1 

5. กรณี ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์อ่ืน นอกจาก
ประกอบเกษตรกรรมและเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) อตัราภาษี (ร้อยละ) 
ไม่เกิน 50 0.3 

เกิน 50 – 200 0.4 
เกิน 200 – 1,000 0.5 
เกิน 1,000 – 5,000 0.6 
เกิน 5,000 ข้ึนไป 0.7 

6.กรณี ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีทิ้งไวว้า่งเปล่าหรือไม่ไดท้  า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  

เสียเพิ่ม ร้อยละ 0.3 ทุก 3ปี แต่รวมแลว้ไม่เกินร้อยละ 3 
มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) อตัราภาษี (ร้อยละ) 

ไม่เกิน 50 0.3 
เกิน 50 – 200 0.4 

เกิน 200 – 1,000 0.5 
เกิน 1,000 – 5,000 0.6 
เกิน 5,000 ข้ึนไป 0.7 

      พ.ร.บ.ภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษี 
 

      มูลค่าทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างทีใ่ช้คิดเป็นฐาน
ภาษี 

อตัราภาษี 
 

อตัราภาษี 



 
 

เบีย้ปรับ 
1. ผูเ้สียภาษีมาช าระภาษีก่อนจะไดรั้บหนงัสือแจง้เตือน 
คิดเบ้ียปรับร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีท่ีคา้งช าระ 
2. ผูเ้สียภาษีมาช าระภาษีภายในก าหนดของหนงัสือ 
แจง้เตือน คิดเบ้ียปรับร้อยละ 20 ของจ านวนภาษีท่ีคา้งช าระ 
3. ผูเ้สียภาษีไม่ไดช้ าระภาษีภายในก าหนดของหนงัสือ 
แจง้เตือนคิดเบ้ียปรับร้อยละ 40 ของจ านวนภาษีท่ีคา้งช าระ 

เงินเพิม่ 
   ร้อยละ 1 ต่อเดือนของจ านวนภาษีท่ีคา้งช าระ เศษของ
เดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน โดยใหเ้ร่ิมนบัเม่ือพน้ก าหนด 
เวลาช าระภาษีจนถึงวนัท่ีมีการช าระภาษี แต่ไม่ใหเ้กินกวา่
จ านวนภาษีท่ีตอ้งช าระ 

 
 
 
 

 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2564 
      ตรวจสอบรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 ธนัวาคม 2564 - มกราคม 2565 
      ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย ์
 มกราคม – กุมภาพนัธ์ 2565 
      แจง้การประเมินภาษี 
 มกราคม – เมษายน 2565 
      ช าระภาษี 

 
 

 
 ภาษีขั้นต ่าท่ีจะมีสิทธิผ่อนช าระ ตอ้งมีจ านวนตั้งแต่ 3,000 
บาทข้ึนไป โดยผอ่นช าระเป็น 3 งวด 

งวดท่ี 1 ภายในเดือนเมษายน 
งวดท่ี 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 
งวดท่ี 3 ภายในเดือนมิถุนายน 

 
 

กรณชี าระภาษี 
1. ใบเสร็จการช าระภาษีปีท่ีผา่นมา 
2. หนงัสือแจง้ประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

กรณเีปลีย่นแปลง แก้ไขข้อมูล รายการทรัพย์สิน 
1. ส าเนาโฉนด, นส.3ก. หรือเอกสารสิทธ์ิอ่ืนๆ 
2. บตัรประชาชนตวัจริง 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 
5. ส าเนาสัญญาซ้ือขายท่ีดิน 
6. เอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
ฝ่ายพฒันารายได ้ส านกังานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
199 หมู่ 6 ถนนร่มเกลา้ ต าบลสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 95000 
โทร.073-264545 

 
 
 
 
 
 

                 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 

งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 
199 หมู่ที่ 6 ถนนร่มเกล้า ต าบลสะเตงนอก  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์/โทรสาร 073-264545 

งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 
ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
199 ม.6 ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 โทรศัพท์ 073-264545 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ 

เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง 

ช่องทางการติดต่อ 

การผ่อนช าระภาษี 
 

เบีย้ปรับและเงินเพิม่ 
 

ก าหนดการช าระภาษี ประจ าปี 2565 
 

งานจัดเกบ็ภาษี ค่าธรรมเนียม 
กองคลงั ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา 


