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 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 256๓ 
เป็นต้นไป  
  กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษี
ทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหา
โครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามกฎหมาย
ฉบับนี้เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสาร
สิทธิที่ดินและส่ิงปลูกสร้างจากกรมที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์  
ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง กรมส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนด โดยมีวิทยากรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมธนารักษ์ และ      
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมบรรยายให้ความรู้  
  คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการฝึกอบรม ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ ีขั้นตอนการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การรับชําระภาษี เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมกรณี
ชําระภาษีเกินกําหนดระยะเวลาและการคืนเงินภาษี  การอุทธรณ์การประเมินภาษี แนวทางการบังคับภาษี         
ค้างชําระ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องไว้ใช้อ้างอิง เช่น เนื้อหาของกฎหมาย ประเด็นถาม -ตอบที่สําคัญ 
ประเภทของเอกสารที่ดิน การนําข้อมูลรูปแปลงที่ดินไปใช้ประโยชน์  
  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียด ทําความเข้าใจใน
สาระสําคัญของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติให้ครบถ้วน ชัดเจนย่ิงขึ้น เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมการ
เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปี ๒๕๖๓ ต่อไป 
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 บทที่ 1  
ค านิยาม 

๑. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
 1.๑ ที่ดิน หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย (แม่น้ํา 

และทะเลไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) 
   ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่  

(๑) ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจอง       
ที่ตราว่าได้ทําประโยชน์ นส.๓, นส.๓ ก และ นส.๓ ข 

(๒) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครอง      
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น สปก. ๔, ก.ส.น., ส.ค.๑, นค.๑, นค.๓ ส.ท.ก.๑ ก, ส.ท.ก.๒ ก, นส.๒       
(ใบจอง) และท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทําประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น        
 1.2 “ส่ิงปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจ
เข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้
หมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว หรือแพ   
ที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย  
 นิยามคําว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของคําว่า 
“โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังนั้น                    
การพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด 

    กรณีส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ถือ
เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตัวอย่างประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี 
              บ้านเดี่ยว           บ้านเดี่ยว (บ้านเรือนแพ) 

 

 

 

 

     บ้านเดี่ยว (บ้านประกอบสําเร็จ)         บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) 
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      ห้องแถว             ตึกแถว 

      
 

 

 
 

 

    

ประเภทส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ 

       คลังสินค้า           สถานศึกษา 
 

 

 

 

 

         โรงแรม           โรงมหรสพ 

 

 

 

 

 
 

  สถานพยาบาล           สํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

       ภัตตาคาร          ห้างสรรพสินค้า 
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        อาคารพาณิชยกรรม                   สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

 

 

 

 

 

       โรงงาน                   ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงบนดิน 

 

 

 

 

 

   ไซโลเก็บอาหาร                                        โรงสีข้าว  

 

 

 

 

    คอนโดมิเนียม                      กระท่อม 

     

 

 

 

      ตู้คอนเทนเนอร์ (ใช้เป็นสํานักงาน/อยู่อาศัย)                    สระว่ายน้ํา 
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                  บ้านผีสิงในสวนสนุก      บ้านบนต้นไม้   

 

 

 

 

 

               เตนท์โครงหลังคาเหล็กถาวร             

 

 

 

 

 
          
ตัวอย่างส่ิงปลูกสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี 

              ตู้ฝาก ถอนเงินสด          กังหันลม   

                                              
 

ลานไกไฟฟ้า                ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  
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      เครื่องเล่นในสวนสนุก            เสาสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

                

 

 

 

     
                   ถนน                                         บ่อท่ีใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย 
  

 

 

 

   
 

      รัว้                                               ลาน  

       
 

 

 

 

  
ทางเดินรถไฟ                                  เสาไฟฟ้า  

 

 

 

 

 

 

                  รางรถไฟ                                                               แผงโซล่าเซลล์  
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            ๒. ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี 
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้กําหนดรายละเอียดของทรัพย์สิน      
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8 ดังนี้ 
  2.1 ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ในกิจการสาธารณะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบริจาคแต่ยังมิได้ใช้
ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย หรือที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์    
ในกิจการของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2.2 ทรัพย์สินที่เป็นที่ทําการองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงอ่ืนใด เช่น ที่ดินและอาคารที่ทําการองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น 

 2.3 ทรัพย์สินที่เป็นที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติต่อกัน เช่น ที่ดินและอาคารที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตต่างๆ เป็นต้น 

 2.4 ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย เช่น ที่ดินและอาคารของสถานเสาวภา เป็นต้น  
 2.5 ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือกิจการ
สาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่     
เป็นศาลเจ้าที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างภายในวัดซึ่งใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นต้น  
 2.6 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่น 
ที่ฝังศพที่ไม่คิดค่าบริการ เป็นต้น 

 2.7 ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและ        
ส่ิงปลูกสร้าง เช่น ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของมูลนิธิ หรือสมาคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง กําหนดให้
ทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ออกตามความในมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์  
       2.8 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด เช่น  ทรัพย์สินที่ป ระชาชน     
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สิน
ร่วมกันจัดทําข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณะประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย และยินยอม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี รวมทั้งต้องปิดประกาศความยินยอม
ให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณะ ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในที่ซึ่งทรัพย์สินนี้ตั้งอยู่ 
 2.9 ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย     
ว่าด้วยอาคารชุด เช่น สระว่ายน้ํา ห้องฟิตเนส และสวนสาธารณะในพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคารชุด เป็นต้น 

 2.10 ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  เช่น ถนน สวน หรือ
สนามเด็กเล่น เป็นต้น 

 2.11 ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เช่น ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
 2.12 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เช่น  ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หา
ผลประโยชน์ ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินที่เป็น
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้ยกเว้น 

 3. ฐานภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง โดยการคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  
 4. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด คือ ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  
และเป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือสํานักงาน ธนารักษ์พ้ืนที่แล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๓๖ (มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 
กําหนดให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ังหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้าง
ถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําส่ังหรือมติ
คณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึง ราคาประเมินทรัพย์สิน คณะกรรมการ และคณะกรรมการประจําจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562) 
 5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ   
   5.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง เช่น ทรัพย์สินของพรรค
การเมือง ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทรัพย์สินของบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นต้น   
  ๕.๒ ผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าไปทําประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์นําทรัพย์สินไปให้เช่า     
ผู้เช่าในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
  ๕.๓ ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทน ได้แก่ 
   (1)  ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
   (2)  ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยสาบสูญ 
   (3)  ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือ ผู้ พิทักษ์  ในกรณีที่ ผู้ เ สียภาษี เ ป็น ผู้ เยาว์              
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (4)  ผู้แทนของนิติ บุคคล ในกรณีที่ ผู้ เ สียภาษีเป็นนิติ บุคคล ทั้ งนี้  จะต้องมีหนังสือ         
มอบอํานาจเป็นหลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย  
   (5) ผู้ชําระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชําระบัญชี 
   (6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีท่ีทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 
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  ๕.๔ กรณีที่ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของ
ส่ิงปลูกสร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี กรณีที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของสํานักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพ่ือปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และเอกชนเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะใน
ส่วนของส่ิงปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 
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บทที่ 2  
องคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดเกบ็ภาษี 
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1. คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
1.1 คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด (ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร)     
 1.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  
   (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด      ประธานกรรมการ 
   (2) ปลัดจังหวัด             กรรมการ 
   (3) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด     กรรมการ 
   (4) ธนารักษ์พ้ืนที่       กรรมการ 
   (5) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด     กรรมการ 
   (6) สรรพากรพื้นที่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน กรรมการ 
   (7) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กรรมการ 
   (8) นายกเทศมนตรีจํานวนห้าคน     กรรมการ 
   (9)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนห้าคน  กรรมการ 
   (10) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดจํานวนหนึ่งคน 

(หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย)   กรรมการ 
   (11) ท้องถิ่นจังหวัด            กรรมการและเลขานุการ 
 1.1.๒  หน้าที่และอ านาจ   
   (1) ให้ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (2) ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่น 
   (3) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี รวมทั้ง 
    ปฏิบัติการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนด 
 1.1.3  การประชุมคณะกรรมการฯ  
   (1)  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น   

องค์ประชุม 
   (2)  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ ประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
   (3)  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง ชี้ขาด 
 1.1.4  วิธีการเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเข้าร่วมเป็นกรรมการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด                  
พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
 1.2.1  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด ประกอบด้วย   
 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด     ประธานกรรมการ 
 (2) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด     กรรมการ 
 (3) ธนารักษ์พ้ืนที่      กรรมการ 
 (4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด    กรรมการ 
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 (5) สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน กรรมการ 
 (6) ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจํานวน    
 ไม่เกินสองคน      กรรมการ 

 (7) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งแต่งตั้งอีกจํานวน 
ไม่เกินสองคน      กรรมการ 

 (8) ข้าราชการสังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้ง       กรรมการ 

 1.2.2  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  (1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย     ประธานกรรมการ 
  (2)  อธิบดีกรมที่ดิน      กรรมการ 

  (3) อธิบดีกรมธนารักษ์     กรรมการ 
  (4)  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง    กรรมการ 
  (5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
  (6)  อธิบดีกรมสรรพากร     กรรมการ 
  (7)  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   กรรมการ 
  (8)  ปลัดกรุงเทพมหานคร     กรรมการ 
  (9)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งแต่งตั้งจํานวนไม่เกิน สองคน

       กรรมการ 
  (10) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  

     เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.2.3 หน้าที่และอ านาจ  
  (1) ออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานอ่ืนใดมาแสดงได้ 
  (2) สั่งไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 
 1.2.4 วิธีการเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

การประเมินภาษีประจ าจังหวัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจําจังหวัด พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

 1.2.๕ การประชุมคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามข้อ 1.1.3 
1.3 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 1.3.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย   
  (1)  ปลัดกระทรวงการคลัง      ประธานกรรมการ  
  (2)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย     กรรมการ 
  (3)  อธิบดีกรมที่ดิน       กรรมการ 
  (4)  อธิบดีกรมธนารักษ์      กรรมการ 
  (5)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
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  (6)  อธิบดีกรมสรรพากร      กรรมการ 
  (7)  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   กรรมการ 
  (8) ข้าราชการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ     

การคลังแต่งตั้ง       เลขานุการ  
   (9) ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง     

     ท้องถิ่นแต่งตั้ง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.3.2 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการฯ   
  (๑) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  
  (๒)  ให้ คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิ บัติตาม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างฯ กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด 
กระทรวงการคลัง หรือกรุงเทพมหานคร 

  (3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ      
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 1.3.3 การประชุมคณะกรรมการฯ เป็นไปตามข้อ 1.1.3 
 1.3.4 ขั้นตอนการหารือคณะกรรมการฯ   
  (1)  กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง        
ให้ดําเนินการดังนี้ 

  (1.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ประจําจังหวัด 

  (1.2) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัดให้คําปรึกษาหรือ
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแล้ว ให้ส่งคําปรึกษาหรือคําแนะนําดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย           
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เพ่ือพิจารณา โดยให้จัดส่งเอกสาร เช่น หนังสือหารือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความเห็นของคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 

  (1.๓) กรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคําปรึกษาหรือคําแนะนําของ
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําปรึกษาหรือคําแนะนํา และส่งให้คณะกรรมการ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัดอ่ืนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

  (1.4) กรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับคําปรึกษาหรือคําแนะนําของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําปรึกษาหรือคําแนะนําดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 

 ภ
าษ

ีที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง

ปล
ูกส

ร้า
ง 

เปรียบเทียบองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และกระบวนการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 

ประเด็น 
คกก.วินิจฉัยภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 
คกก.ภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั 

คกก.พิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีประจ าจังหวัด 

องค์ประกอบ ปลั ดกระทรว งการคลั ง  เป็ น
ประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 
อธิบดีกรมท่ีดิน, อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครอง ท้ องถิ่ น ,  อธิ บดี
กรมธนารักษ์ , อธิบดีกรมสรรพากร
, ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง เป็นกรรมการ ข้าราชการ
สํ านั กงาน เศรษฐ กิ จการคลั ง      
เป็นเลขานุการ/ข้าราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ   

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน, 
ปลัดจังหวัด, เจ้าพนักงานท่ีดิน
จังหวัด, โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด, ธนารักษ์พื้นท่ี, สรรพากร
พื้นท่ี, นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด, นายกเทศมนตรี 5 คน, 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล       
5 คน, ผู้บริหารท้องถิ่นอื่น  1 คน 
เป็นกรรมการ, ท้องถิ่ นจั งหวัด    
เป็นกรรมการและเลขานุการ     

1) จังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน, เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด, 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ,               
ธนารักษ์พื้นท่ี , สรรพากรพื้นท่ี , 
ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2 คน, ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
เป็นกรรมการ, ข้าราชการสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
2) กรุงเทพมหานคร : ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธาน, อธิบดีกรม
ท่ีดิน, อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมื อง ,  อธิ บดี กรมส่ ง เสริ มการ
ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น , อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากร, อธิบดีกรมธนารักษ์, 
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลั ง , ปลั ดก รุ ง เทพมหานคร , 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ, 
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น
เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ          

อ า น า จ
หน้าที่ 

วิ นิ จ ฉั ยปั ญหาการ เ ก็ บภาษี ,          
ให้คําปรึกษาแนะนําจัดเก็บภาษี 
และปฏิบัติการอื่นตามกฎหมาย     

พิจารณาเห็นชอบอัตราภาษีตาม
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น, เห็นชอบ  
การลด/ยกเว้นภาษี/ให้คําปรึกษา
แนะนําการเก็บภาษีและปฏิบัติการ
อื่นตามกฎหมาย 

พิ จ า ร ณ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธ ร ณ์          
การประเมินภาษี   

กระบวนการ
พิจารณา 

1. คําวินิจฉัยให้เป็นท่ีสุด  
2. ให้แจ้งคําวินิจฉัยไปยังผู้ร้องขอ
และแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
แจ้งหน่วยงานทราบ/ถือปฏิบัติ  

1. แจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้
คําปรึกษา หากกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยแจ้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือ
ปฏิบัติ แต่หากกระทรวง มหาดไทย
ไม่เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
พิจารณาภายใน 15 วัน  
2 . ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ภ า ษี ส่ ง
กระทรวงมหาดไทยทุกปี  

พิจารณาอุทธรณ์ภายใน 60 วัน 
นับแต่ได้รับแจ้งคําอุทธรณ์ ขยาย
เวลาพิจารณาได้ไม่เกิน 30 วัน      
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2. หน่วยงานสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการตามกฎหมาย 
 2.1 กรมท่ีดิน มีหน้าที่ดังนี้ 
  2.1.1 จัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนที่ดิน

และข้อมูลห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องทําหนังสือมอบหมาย
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร จํานวน ๑ คน ต่อ ๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือป้องกันมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือทําให้ข้อมูลดังกล่าวรั่วไหล  

  2.1.2 สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขามีหน้าที่แจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่า    
กรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่าในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างใดต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมี
รายการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด (อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

 2.1.๓ สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขามีหน้าที่รับแจ้งรายการภาษีค้างชําระจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ภายในเดือนมิถุนายนของปี หรือภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสํานักงานที่ดินหรือ
สํานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกําหนดเวลาเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ กรณีมีภาษีค้างชําระ กฎหมายห้ามสํานักงานที่หรือ
สํานักงานที่ดินสาขารับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ             
ส่ิงปลูกสร้าง  

 2.2 กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ดังนี ้
  2.2.1 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน

และส่ิงปลูกสร้าง และศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือ
ประกอบการพิจารณากําหนดอัตราภาษีท่ีเหมาะสม  

  2.2.2 กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่ มีหน้าที่ส่งบัญชีกําหนดราคาประเมิน                
ทุนทรัพย์ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน                       
ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 30 วันนับแต่
วันที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดินและการครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.๓ กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) มีหน้าที่ดังนี้   
  2.3.1 ให้ คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแก่
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด  
  2.3.2 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จํานวนภาษีที่จัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและ              
ส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีซึ่งได้รับแจ้งจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจํา
จังหวัด ก่อนจัดส่งให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.3.3 ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง, 
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด 
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 2.๔ หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 

  2.4.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ให้ความเห็นเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดทํา
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  
  2.4.2 หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น สํานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและการครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายและร่วมมือป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกเข้าครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
  2.4.3 กรมบังคับคดี (เจ้าพนักงานบังคับคดี) มีหน้าที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งรายการ
ภาษีค้างชําระสําหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่มีการขายทอดตลาดตามคําพิพากษาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี      
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อทําการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับค่าภาษีค้างชําระ และนําส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือชําระหนี้ค่าภาษีท่ีค้างชําระดังกล่าว 

  2.4.4 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้เป็น      
ผู้รับชําระภาษีแทน 
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บทที่ ๓ 
ข้ันตอนการจัดเกบ็ภาษทีี่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
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ส่วนที่ 1 
การแต่งต้ังพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 

 ก่อนเริ่มการจัดเก็บภาษีให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี เพ่ือให้มีหน้าที่และอํานาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง เนื่องจากพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี มีหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ จึงต้องระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้เป็นพนักงานนั้นๆ 
อย่างถูกต้อง เพ่ือมิให้เป็นข้อบกพร่องเมื่อต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย และควรตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน
 2. ให้แต่งตั้งปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้อํานวยการ
เขต และปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นพนักงานประเมิน แต่งตั้ง
ผู้อํานวยการกองคลังหรือหัวหน้ากองคลังหรือหัวหน้าฝ่ายคลัง แล้วแต่กรณี เป็นพนักงานเก็บภาษี และแต่งตั้ง
ผู้อํานวยการกองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธาและเจ้าหน้าที่จัดเก็บ เป็นพนักงานสํารวจ 
 3. กรณีพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นไม่อยู่หรือ                  
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา ในตําแหน่งรองลงมา เป็นพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ปฏิบัติ
หน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว 
หน้าที่และอ านาจของพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี  
 1. พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจ ดังน้ี   

 1.1 สํารวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท 
จํานวน ขนาดของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และรายละเอียดอ่ืนที่จําเป็น 
 1.2 มีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื ่นที ่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลา    
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการก็ได้ 

 1.3 มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี 
 2. พนักงานประเมินมีหน้าที่และอ านาจ ดังน้ี   
  2.1 มีหน้าที่ประเมินภาษี 
  2.2 มีอํานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
อ่ืนใดมาตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 3. พนักงานเก็บภาษีมีหน้าที่ รับชําระภาษีและเร่งรัดการชําระภาษี   
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การสํารวจที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างเพ่ือเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบ
ว่ามีที่ดินรายใด แปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งสํารวจรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างสําหรับที่ดินแปลงนั้น เช่น สํารวจขนาดของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ลักษณะ
ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และอายุของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง เป็นต้น เพ่ือพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะได้ทําการคํานวณที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือเสียภาษีต่อไป โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลรูปแปลงที่ดินไปจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่แม่บท       
ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) หรือโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
และนําข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินไปคัดลอกลงในแบบสํารวจเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน เพ่ือนําไปใช้ประกอบการสํารวจ
ข้อมูลที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง และห้องชุด 

 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษารายละเอียดของข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ์ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสํารวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในแต่ละแปลง และวางแผนในการสํารวจว่า           
จะเข้าสํารวจพื้นที่ใด รวมถึงศึกษาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง และห้องชุด รวมถึงบัญชี
เทียบเคียง เพ่ือศึกษาประเภทของส่ิงปลูกสร้างก่อนที่จะดําเนินการสํารวจ  
 3. ก่อนดําเนินการสํารวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกําหนดระยะเวลา
สถานที่ที่จะเข้าสํารวจ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานสํารวจ ที่จะเข้าไปทําการสํารวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
โดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ อ่ืน         
ตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรืออาจประกาศผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
 4. ในขณะที่เข้าไปสํารวจ พนักงานสํารวจจะต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
เมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
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ตัวอย่างแบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ 

 

 5. พนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการได้ 
 6. เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ มีดังนี้ 
  6.1 แผนที่แม่บทหรือรูปแปลงที่ดินที่ได้จากกรมที่ดิน 

 

           
 

     6.2 กรณีไม่มีรูปแปลงที่ดินให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบการสํารวจ โดยสามารถค้นหาได้
จากเว็บไซด์ของกรมที่ดิน (http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) หรือของสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (GISTDA) หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อใช้ดูที่ตั้งของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
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   “กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดที่จําเป็นในการใช้
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ครบถ้วน เช่น ขนาดเนื้อที่ รูปแปลง พิกัดที่ตั้ง ฯลฯ เป็นต้น 
 

                   
 
 7. วิธีการสํารวจ อาจดําเนินการโดยการสัมภาษณ์ สังเกต และการวัดขนาดพ้ืนที่ ในรายละเอียด
ที่เก่ียวกับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ดังนี้ 
  ๗.1 กรณีท่ีดินที่ไม่มีส่ิงปลูกสร้าง ให้สํารวจข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้ 
  7.1.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐ         
ว่าถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากกรมท่ีดินหรือไม่ ซึ่งอาจสอบถามจากเจ้าของที่ดิน หรือที่ดินข้างเคียง  
   7.1.2 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลหรือนิติบุคคล  
   7.1.3 กรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น เอกสารสิทธ์ิที่เป็นโฉนด (โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่                    
โฉนด ตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทําประโยชน์แล้ว) เอกสารสิทธิ์ที่เป็น น.ส. 3 ก เอกสารสิทธิ์ที่เป็น สปก. หรือที่มี     
รูปแปลงที่ดินในระวางที่ดินไม่ต้องวัดขอบเขตของแปลงที่ดิน สามารถใช้ข้อมูลจํานวนเนื้อที่ดินที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ได้                      
แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น สทก. , กสน.5 , นค.3 เป็นต้น ให้วัดขอบเขตของแปลงที่ดินโดยประมาณ                  
โดยผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงร่วมกันชี้แนวเขต  
   7.1.4 สํารวจการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร อยู่อาศัย อ่ืนๆ 
หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

   7.1.5 หากมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินหลายประเภท ให้วัดขนาดของที่ดินตามการ                       
ใช้ประโยชน์  เช่น ที่ดินนั้นใช้ทําการเกษตร และใช้เป็นที่อยู่อาศัย     

  
   

ที่ดินที่ใช้เพ่ือ 
อยู่อาศัย (ตร.ว.) 

ที่ดินที่ใช้เพ่ือ
การเกษตร (ตร.ว.) 
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  ๗.2 กรณีท่ีดินมีส่ิงปลูกสร้าง ให้สํารวจรายละเอียด ดังนี้ 
   7.2.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือผู้ที่ครอบครองหรือ                
ทําประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างของรัฐ (เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง หมายถึงผู้มีกรรมสิทธิ์ในส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งเป็น                      
ผู้ปลูกสร้างส่ิงปลูกสร้างนั้นในที่ดินของตนเอง หรือได้รับสิทธิปลูกสร้างส่ิงปลูกสร้างในที่ดินของบุคคลอ่ืน หรือเช่าที่ดิน
เพ่ือปลูกส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งอาจไม่ได้เป็นเจ้าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรก็ได้) 
   7.2.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลหรือนิติบุคคล  
   7.2.3 กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างประเภทเดียว เช่น               
ใช้เพ่ือการเกษตร หรือใช้เพ่ืออยู่อาศัย หรือใช้เพ่ือประกอบกิจการอ่ืน ให้ใช้ขนาดพ้ืนที่ของแปลงที่ดินตาม
เอกสารสิทธ์ิของที่ดิน ในกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้วัดขนาดพ้ืนที่ของแปลงที่ดินเป็นตารางวา และวัดขนาดของ
ส่ิงปลูกสร้างทุกชั้นเป็นตารางเมตร  
 
 
 

     
 
 
 
   7.2.4 กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินและส่ิงปลูกสร้างหลายประเภท ให้วัด
ขนาดพ้ืนที่ของแปลงที่ดินและขนาดพ้ืนที่ของส่ิงปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท เข่น อาคาร
พาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 1 ใช้ประกอบกิจการ ชั้น 2 และชั้น 3 ใช้เพ่ืออยู่อาศัย ให้วัดพ้ืนที่ชั้นล่างที่ใช้ประกอบ
กิจการว่ามีขนาดพื้นที่เท่าใด และวัดพื้นที่อยู่อาศัย ชั้น ๒ และ 3 ว่ามีขนาดพื้นที่เท่าใด 
 
 
           2 ชั้นบน ใช้อยู่อาศัย 

 
 
 
                 ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ 
 
   7.2.5 ประเภทส่ิงปลูกสร้าง ให้สํารวจส่ิงปลูกสร้างตามข้อเท็จจริงเพ่ือปรับเข้ากับ
ประเภทส่ิงปลูกสร้างตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เช่น ประเภท            
บ้านเดี่ยว บ้านแถว (ทาวน์เฮา้ส์) ห้องแถว ตึกแถว คลังสินค้า เป็นต้น 
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ค านิยามประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง  
รอบปีบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 ของกรมธนารักษ์ 

 

รหัส 
ประเภทโรงเรือน              

ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

100 บ้านเดี่ยว ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพ่ือการอยู่อาศัยเป็นหลังเดี่ยวโดยไม่มี
โครงสร้างหลักติดต่อกับอาคารอ่ืน และให้หมายความรวมถึงบ้านพัก
อาศัยไม้ชั้นเดียว บ้านพักอาศัยไม่สองชั้น บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว                   
ใต้ถุนสูง บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้
สองชั้น บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว 
บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น บ้านพักอาศัยแฝดตึก
ชั้นเดียว บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองชั้น และบ้านพักอาศัยแฝดตึกสามชั้น 

200 บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยต่อเนื่องกันเป็น
แถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้ว
หรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น 

300 ห้องแถว ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา
ขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็น              
ส่วนใหญ่ และให้ให้หมายความรวมถึง ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม่สองชั้น  

400 ตึกแถว ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา
ขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็น                  
ส่วนใหญ่ 

501 คลังสินค้า พ้ืนที่ไม่เกิน 
300 ตารางเมตร 

ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับเก็บสินค้าหรือส่ิงของเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

 

502 คลังสินค้า พ้ืนที่เกินกว่า 
300 ตารางเมตรขึ้นไป 

 

505 สถานศึกษา ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน  
ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาของ
รั ฐ หื อ ข อ ง เ อ ก ช น ที่ มี อํ า น า จ ห น้ า ที่  ห รื อ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น                 
การจัดการศึกษา 
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รหัส 
ประเภทโรงเรือน              

ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกิน 
5 ชั้น 

ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืน
ใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 
(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งดําเนินการโดย
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ 
เพ่ือการกุศล หรือกาศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือนํา
รายได้มาแบ่งปันกัน 

(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอยู่อาศัย
โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้น 

506/2 โรงแรม ความสูงเกิน
กว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

 

507 โรงมหรสพ ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์ แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอ่ืนใด ไม่รวมถึงโรงมหรสพที่ตั้งอยู่
ในห้างสรรพสินค้า และโรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

508 สถานพยาบาล ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ                  
ทันตกรรม แต่ ไม่รวมถึ งสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่ าด้วยยา            
ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 

509/1 สํ านั ก งาน  ความ สู ง            
ไม่เกิน 5 ชั้น 

ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการ ทั้งของภาครัฐ
และเอกชน 

509/2 สํานักงาน ความสูงเกิน
กว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

 

510 ภัตตาคาร ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพ้ืนที่
สําหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการ 

511/1 ห้างสรรพสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่สําหรับแสดงหรือขายสินค้าต่าง  ๆ
โดยมีการแบ่งส่วนของอาคารตามประเภทของสินค้าหรือตามเจ้าของพ้ืนที่           
ไม่ว่าการแบ่งส่วนนั้นจะทําในลักษณะของการกั้นเป็นห้องหรือไม่ก็ตาม 

511/2 อาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชยกรรมในอาคาร
หลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบ
กิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน 



 

 

26 

 ภ
าษ

ีที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง

ปล
ูกส

ร้า
ง 

รหัส 
ประเภทโรงเรือน              

ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

512 สถานี บ ริ ก า รน้ํ า มั น
เชื้อเพลิง 

สถานที่ที่ใช้ในการเก็บและจําหน่ายเชื้อเพลิง เพ่ือให้บริการเชื้อเพลิงแก่
ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่เป็นห้องเปล่ียนถ่าย
น้ํามันเครื่อง สํานักงาน ห้องพักรอและแนวหลังคาคลุมพ้ืนที่บริเวณแท่น
เครื่องจ่ายเชื้อเพลิง 

513 โรงงาน ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบํารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายส่ิงใดๆ    
โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
 

514 ต ล า ด  พ้ื น ที่ ไ ม่ เ กิ น 
1,000 ตารางเมตร 

ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้า 
ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป 

515 ตลาด พ้ืนที่ เ กินกว่ า 
1,000 ตารางเมตร 
ขึ้นไป 

 

516 อาคารพาณิชย์ประเภท
โฮมออฟฟิศ 

ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา
ขึ้นไป มีผนังแยกแต่ละคูหา หรือคูหาเดียว ผนังอาคารประกอบด้วยวัสดุ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจ ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรม และที่อยู่
อาศัยร่วมกันได ้

518 โรงงานซ่อมรถยนต ์ ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารประกอบกิจการเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องยนต์ 
แก้ไข บํารุงรักษา เคาะพ่นสี และพ่นสีกันสนิม 

519 อาคารจอดรถ ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับจอดรถ โดยมีทางวิ่ง/ทางขึ้น-ลง และ
ที่กลับรถในอาคาร 

520/1 อาคารอยู่อา ศัยรวม 
ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 

ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว    
โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว 

520/2 อาคารอยู่อา ศัยรวม 
ความสูงเกินกว่า 5 ชั้น
ขึ้นไป 

 

522 อาคารพาณิชย์ ประเภท
โชว์รูมรถยนต์ 

ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เ พ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรม หรือ
บริการธุรกิจ ประเภทโชว์รถยนต์ ทั้งนี้ อาจมีการให้บริการเกี่ยวกับ    
การซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ด้วย และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ใช้
แสดงหรือจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน 

523 ห้องน้ํารวม ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพ่ือชําระ
ล้างหรือขับถ่ายของเสีย ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการที่มีเป็นจํานวนมาก 
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รหัส ประเภทโรงเรือน              
ส่ิงปลูกสร้าง 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

524 สระว่ายน้ํา ส่ิงปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับการว่ายน้ําหรือกิจกรรมนันทนาการ 
สามารถสร้างให้ลึกลงไปในดินหรืออยู่เหนือพ้ืนดินก็ได้ 

525 ลานกีฬาเอนกประสงค์ ลานคอนกรีตที่ ใช้ เ ป็นสถานที่ สําหรับออกกําลังกายเล่นกีฬาเพ่ือ
นันทนาการ เพ่ือสุขภาพอนามัย และให้หมายความรวมถึงสนามเทนนิส 
สนามแบดมินตัน และสนามบาสเกตบอล 

526 ลานคอนกรีต ลานคอนกรีตใช้เป็นที่ตากพืชผลทางการเกษตร และให้หมายความ
รวมถึงลานจอดรถคอนกรีต 

527 ท่าเทียบเรือ ส่ิงปลูกสร้างที่จัดขึ้นสําหรับใช้จอดหรือเทียบเรือ เพ่ือการขนส่งผู้โดยสาร
หรือขนถ่ายสินค้า 

 
บัญชีเปรียบเทียบโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 
รหัส ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

100 บ้านเดี่ยว บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว 

บ้านพักอาศัยไม่ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 
บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว 

บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น 

บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 

บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น 

บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองชั้น 

บ้านพักอาศัยแฝดตึกสามชั้น 

บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 
บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 

บ้านพักอาศัยแฝดตึกชั้นเดียว 

เรือนคนใช้ (ลักษณะเป็นหลัง) 
บ้านสําเร็จรูป 

บ้านประกอบสําเร็จ (บ้านน๊อคดาวน์) 
ศาลาทรงไทย 

บ้านเรือนแพ 

200 บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) เทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว 

เทาวน์เฮาส์สองชั้น 

เทาวน์เฮาส์สามชั้น 

300 ห้องแถว ห้องแถวไม้ชั้นเดียว 

ห้องแถวไม้สองชั้น 

ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 

เรือนคนใช้ (ลักษณะเป็นห้องแถว) 
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รหัส ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

400 ตึกแถว ตึกแถวชั้นเดียว 

ตึกแถวสองชั้น 

ตึกแถวสองชั้นครึ่ง 
ตึกแถวสามชั้นครึ่ง 
ตึกแถวสี่ชั้น 

ตึกแถวสี่ชั้นครึ่ง 
ตึกแถวห้าชั้น 

ตึกแถวหกชั้น 

500 ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  

501 คลังสินค้า พ้ืนที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร อาคารเก็บพัสดุ 
อาคารตัวแทนรับส่งสินค้า 
 
อาคารโรงอาหาร พ้ืนที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 

โกดังเก็บของพ้ืนที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 

502 คลังสินค้า พ้ืนที่เกินกว่า 300 ตารางเมตร
ขึ้นไป 

อาคารเก็บพัสดุ 
อาคารตัวแทนรับส่งสินค้า 
อาคารโรงอาหาร พื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตรขึ้นไป 

โกดังเก็บของพ้ืนที่เกินกว่า 300 ตารางเมตรขึ้นไป 

505 สถานศึกษา หอประชุม 

ห้องสมุด 

ศาลาเอนกประสงค์ 

อาคารเอนกประสงค์ 

โรงยิมออกกําลังกายโรงเรียน 

ศูนย์การเรียน 

วิทยาลัย 

สถาบัน 

มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของเอกชน 

506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น  

506/2 โรงแรม ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป  

507  โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ 
508 สถานพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 

509/1 สํานักงาน ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น  

509/2 สํานักงาน ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป  

510 ภัตตาคาร สวนอาหาร 

โรงครัวการบิน 
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รหัส ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

511/1 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
511/2 อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง อาคารค้าปลีกค้าส่ง 

512 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการแก๊ส 

513 โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

514 ตลาด พ้ืนที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ตลาดสด 

515 ตลาด พ้ืนที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป 

ตลาดสด พื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

516 อาคารพาณิชย์ ประเภทโฮมออฟฟิศ โฮมออฟฟิศ 

518 โรงงานซ่อมรถยนต ์ อู่ซ่อมรถยนต์ 
โรงซ่อมเครื่องบิน 

519 อาคารจอดรถ อาคารศูนย์ขนส่งสาธารณะ เช่น หมอชิต สายใต้ใหม่ 
520/1 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น อพาร์ทเม้นท์ ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 

 
แฟลต ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 

หอพัก ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 

520/2 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงเกินกว่า 5 
ชั้น               ขึ้นไป 

อพาร์ทเม้นท์ ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

แฟลต ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

หอพัก ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

522 อาคารพาณิชย์ ประเภทโชว์รูมรถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ 
โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ 
โชว์รูมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

523 ห้องน้ํารวม ห้องน้ําในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
524 สระว่ายน้ํา  

525 ลานกีฬาเอนกประสงค์ สนามเทนนิส 

สนามฟุตซอล 

526 ลานคอนกรีต ถนนคอนกรีตส่วนบุคคล 

โรงจอดรถโล่งไม่มีผนังแต่มีหลังคาลานจอดรถ 

ลานตากพืชผลทางการเกษตร 

527 ท่าเทียบเรือ ท่าเรือประมง 
ท่าเรือขนถ่ายสินค้า 
ท่าเรือใช้เพื่อการสัญจร 
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บัญชีส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่สามารถเทียบเคียงได้ 
จากบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 

 

ล าดับที่ ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง 
1 โรงกล่ันน้ํามัน 

2 กังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงบนดิน 

3 ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต้ดิน 

4 บ่อขุดเจาะน้ํามัน 

5 แท่นขุดเจาะน้ํามัน 

6 โรงแยกก๊าซ 

7 โรงไฟฟ้า 
8 สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

9 สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 

10 โรงงานไฟฟ้าชีวมวล 

11 โรงโม่หิน 

12 เขื่อน 

13 คลองประปา 
14 ทางด่วนยกระดับ 

15 หอบังคับการบิน 

16 รันเวย์ 

17 สถานีรถไฟฟ้า 
18 รางรถไฟฟ้าใต้ดิน 

19 รางรถไฟฟ้า 
20 รางรถไฟ 

21 สถานีรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดิน 

22 กังหันลม 

 
   7.2.6 ลักษณะของส่ิงปลูกสร้างก่อสร้างด้วยวัสดุอะไร เช่น ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ 
   7.2.7 จํานวนชั้นของส่ิงปลูกสร้าง 
   7.2.8 อายุของส่ิงปลูกสร้าง โดยดูจากหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หลักฐาน
ตามทะเบียนบ้าน หรือสอบถามจากเจ้าของส่ิงปลูกสร้าง 
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  7.3 กรณีห้องชุด/อาคารชุด ให้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละห้องชุดว่าประกอบด้วย ทรัพย์ส่วน
บุคคลใดบ้าง มีตําแหน่งที่ตั้งและเนื้อที่ห้องชุด/อาคารชุดอย่างไร โดยให้ตรวจสอบจากหนังสือกรรมสิทธิ์ห้อง
ชุด/อาคารชุด ดังนี้ 
   7.3.1 ชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของห้องชุด 
   7.3.2 รายละเอียดแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคารชุด ประกอบด้วย เลขท่ีโฉนด หน้าสํารวจ
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต และจํานวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารชุด  
   7.3.3 ที่ตั้งห้องชุด ประกอบด้วย ห้องชุดเลขที่ ชั้นที่ อาคารเลขที่ ชื่ออาคารชุด 
ทะเบียนอาคารชุดเลขที ่
        7.3.4 แผนผังห้องชุด ประกอบด้วย รูปแผนผังแสดงทรัพย์ส่วนบุคคลแต่ละประเภทของ
ห้องชุด ซึ่งอาจมีหลายประเภทตามแผนผังที่แสดงไว้ในหนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด เช่น พ้ืนที่ห้องชุดพ้ืนที่ระเบียง 
ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล สระว่ายน้ํา หรือพ้ืนที่สวน เป็นต้น โดยทรัพย์ส่วนบุคคลแต่ละประเภทจะแสดงเนื้อที่
แยกเป็นรายการ และเมื่อรวมพ้ืนที่ทุกรายการแล้วจะมีเนื้อที่เท่ากับเนื้อที่ห้องชุดรวมตามที่ปรากฏในหนังสือ
กรรมสิทธ์ิห้องชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  ๗.๔ ให้ส ารวจเอกสารสิทธิ์การเช่าเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์สาธารณะ เช่น สัญญาเช่า     
ที่ราชพัสดุ/ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์/ สปก./ หรือสัญญาเช่ากรมท่ีดิน/ทางราชการ ในคราวเดียวกัน 

 ให้ส ารวจสิทธิการเช่ารายสัญญากรณีที่ดินแปลงใหญ่ 
 ๘. วิธีการวัดขนาดพ้ืนที่ของส่ิงปลูกสร้าง ควรกําหนดหลักการของพ้ืนที่ของส่ิงปลูกสร้าง เช่น     
ใช้พื้นที่ใช้สอยจริงของส่ิงปลูกสร้างในการคํานวณมูลค่า โดยการปฏิบัติให้วัดจากภายนอกตึก อาคาร โรงเรือน 
แพ ห้องชุด ฯลฯ หรือใช้หลักการวัดพ้ืนที่ส่ิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ (ถ้ามี) 

 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้กําหนดคําจํากัดความเกี่ยวกับอาคารชุดไว้ดังน้ี 
 “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่
ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง 
 “ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้
เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย 
 “ห้องชุด” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของ     
แต่ละบุคคล 
 “ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดท่ีมิใช่ห้องชุด ที่ดินท่ีตั้งอาคารชุดและที่ดินหรอื
ทรัพย์สินอื่นท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่วม และมาตรา 15 ได้กําหนดให้ทรัพย์สินต่อไปนี้ถือ
ว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง (1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด (2) ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (3) โครงสร้างและ
สิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด (4) อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่อง
อุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (5) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน          
(6) สถานท่ีที่มีไว้เพื่อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด (7) ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
 การคํานวณราคามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นห้องชุด โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นราคาต่อ
ตารางเมตร โดยมิให้มีการคิดค่าเสื่อมราคา 
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๘.๑ บ้านอยู่อาศัย  

 
 

 
 

๘.๒ ถังน  ามัน 

                                          

                                                        
                 วัดปริมาตร                       

            แปลงเป็นตารางเมตร                                        
๘.๓ สถานีบริการน  ามัน  

 
 

๘.๓ สถานีบริการน  ามัน 

 

 

 

 

 

 

- ด าดฟ้ า ด้ านบน    
ไ ม่ ต้ อ ง วั ด  ให้ วั ด
ตามขนาดของตัว
อาคาร (เฉพาะกรณี
บ้านอยู่อาศัย) 

- วัดตามขนาดของ
ตัวอาคารไม่ต้องวัด
บ ริ เ วณ บัน ไดและ
ชานหน้าบ้าน 

วัดตามแนวหลังคา 
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๘.๔ อู่ซ่อมรถ/ตลาด 

 

๘.๕ ห้างสรรพสินค้า 

 

 
ข้อสังเกต  
  1.   เจ้าพนักงานสํารวจอาจให้เจ้าของทรัพย์สินนั้นลงลายมือชื่อรับทราบในแบบ สํารวจเพ่ือ
รับรองความถูกต้องและลดข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ 

2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าอาจสอบถามข้อมูลจากผู้เช่าหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นก็ได้ และ 

ให้หมายเหตุไว้ข้างท้ายแบบสํารวจรายการทรัพย์สินถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการสํารวจ 
3. กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

กับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้เจ้าพนักงานสํารวจหมายเหตุไว้ในแบบสํารวจข้อมูลรายการทรัพย์สิน และรายงาน
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือเรียกหลักฐานดังกล่าวต่อไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วัดตามแนวหลังคา 

 คิดเฉพาะพื้นที่ใช้สอยจริง 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTx8vc9ZrbAhULgI8KHU0aB2UQjRx6BAgBEAU&url=http://lefenixbangkok.com/th/destination-th/terminal-21-shopping-mall/&psig=AOvVaw1IOwTAhh9IlVb091aKHBR0&ust=1527133461519687
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ส่วนที่ ๓ 
ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

 

บัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง หมายถึง บัญชีแสดงรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 เมื่อเจ้าพนักงานสํารวจสํารวจรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้นําข้อมูลที่ได้มากรอก  
ลงในแบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และแบบบัญชีรายการห้องชุด เพ่ือปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ               
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1 โฉนด 5439 546 5462 ม.2 ต........... 10 2 60 4000

260 1 178 บา้นเด่ียว 2 ชั้น 100 7

ชั้น 1 50

ชั้น 2 50

2 โฉนด 5483 428 1234 ม.2 ต........... 1 10 110

3 น.ส.3ก 25 256 ม.3 ต........... 1 70 170 111 บา้นเด่ียว 1 ชั้น 50 50 3

4 ท.ค. ม.1 ต........... 10 2 4 4204

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(๒)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) (๔)

หมาย
เหตุ

อายุ
สิ่งปลูกสร้าง

(๕)

บ้านเลขที่
(๑) อ่ืนๆ

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตึก/ไม/้

ครึ่งตึกครึ่งไม)้

ชื่อองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน....................................................

ตร.ว.
เกษตรกรรม

ที่

รายการสิ่งปลูกสรา้งรายการทีด่ิน
จ านวนเน้ือที่ดิน

(๕)

วา่งเปล่า/

ไมท่ า
ประโยชน์

วา่ง
เปล่า/

ไมท่ า
ประโยชน์
 (๖.๕)

ที่
ประเภท

ที่ดิน
(๑)

อ่ืนๆ
(๖.๓)

เกษตร
กรรม
(๖.๑)

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท 

(๖.๔)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์
(๒)

ต าแหน่งที่ดิน 
(๓)

เลขที่ดิน
หน้า

ส ารวจ

ขนาดพ้ืนที่
(ตร.ม.)

(๓)
อยูอ่าศัยงาน

อยู่อาศัย 
(๖.๒)

สถานที่ตั้ง 
(หมู่ที่/ชมุชนุ,

ต าบล)

(๔)
ไร่

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.) (๖)
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1. แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง   
 1.1 รายการที่ดิน ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ 
 

1 โฉนด 5439 546 5462 ม.2 ต........... 10 2 60 4000

260

2 โฉนด 5483 428 1234 ม.2 ต........... 1 10 110

3 น.ส.3ก 25 256 ม.3 ต........... 1 70 170

4 ท.ค. ม.1 ต........... 10 2 4 4204

เลขที่ดิน
หน้า

ส ารวจ งาน
อยู่อาศัย 

(๖.๒)

สถานที่ตั้ง 
(หมู่ที่/ชมุชนุ,

ต าบล)

(๔)
ไร่

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.) (๖)

ที่
ประเภท

ที่ดิน
(๑)

อ่ืนๆ
(๖.๓)

เกษตร
กรรม
(๖.๑)

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท 

(๖.๔)

เลขที่
เอกสาร
สทิธิ์
(๒)

ต าแหน่งที่ดิน 
(๓)

ตร.ว.

รายการทีด่ิน
จ านวนเน้ือที่ดิน

(๕)

วา่ง
เปล่า/

ไมท่ า
ประโยชน์
 (๖.๕)

 
 

(1) ประเภทที่ดิน ให้บันทึกชื่อประเภทหนังสือสําคัญของที่ดินแปลงนั้น เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ 
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” น.ส.3 น.ส.3 ก ส.ค.1 เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีผู้เสียภาษีครอบครอง
หรือทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน หรือไม่สามารถระบุประเภทที่ดินได้ ให้บันทึกว่า “ท.ค.”   
 (๒)  เลขที่เอกสารสิทธ์ิ แบ่งได้ ดังนี้ 

  (2.1) เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” 
ให้บันทึกเลขท่ีของหนังสือสําคัญสําหรับแปลงที่ดินนั้น เช่น 543912  

 (2.2) เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่เป็น น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก ให้ระบุเลขที่ของ น.ส.3 
หรือ น.ส. 3 ก เป็นต้น 

  (2.3) เอกสารสิทธิครอบครองที่เป็น ส.ค. 1 ให้ระบุเล่มที่และหน้าของ ส.ค.1 
  (2.4) กรณีการครอบครองที่ดินประเภทอ่ืน ถ้ามีเลขที่ให้ใส่เลขที่ ถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)  
 (3) ตําแหน่งที่ดิน ได้แก่ 
  (3.1) เลขท่ีดิน ให้บันทึกเลขท่ีดินของแปลงที่ดิน ซึ่งปรากฏอยู่ในระวางนั้นๆ 
  (3.2) หน้าสํารวจ ให้บันทึกเลขหน้าสํารวจของแปลงที่ดิน ซึ่งปรากฏอยู่ในระวางที่ดินของ

เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” ส่วนที่เป็นหนังสือสําคัญอ่ืนๆ  ให้ใส่
เครื่องหมายยัติภังค์ (-)  

 (4)  สถานที่ตั้ง ให้บันทึกแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่บนถนน ตรอก ซอย 
 (5)  จํานวนเนื้อที่ดิน ให้บันทึกจํานวนเนื้อที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา) 
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 (6) ลักษณะการทําประโยชน์ในที่ดิน ให้บันทึกขนาดเนื้อท่ีดินแยกตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
  (6.1) ประกอบเกษตรกรรม หมายถึง ทําไร่ ทํานา ทําสวน เล้ียงสัตว์ เล้ียงสัตว์น้ํา รวมถึง

การประกอบการเกษตรตามนิยามคําว่า “ประกอบการเกษตร” ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดย      
ไม่รวมถึงการทําการประมง และทอผ้า ทั้งนี้ รายละเอียดตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. .... 
   - การใช้ประโยชน์ที ่ด ินหรือสิ ่งปลูกสร้าง ในการประกอบเกษตรกรรมให้
หมายความถึง ในช่วงเวลาประกอบการเกษตรและพักการเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพที่ดินด้วย 
   - ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้ครอบคลุมถึง
ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใดในพ้ืนที่ต่อเนื่องที่ใช้ประกอบการทําเกษตรกรรมนั้น 
 - ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้เป็นที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

 - ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตร ที่ใช้เพาะปลูกพืชหรือ
เลี้ยงสัตว์ตามจํานวนการเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ขั้นต่ําที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์   
ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (6.2) อยู่อาศัย หมายถึง การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นบ้าน ตึก 
ตึกแถว อาคาร โรงเรือน กระท่อม หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้อยู่อาศัย และให้รวมถึงที่ดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างซึ่งได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกันกับที่อยู่อาศัยด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่เจ้าของ
นําไปให้เช่าหรือหาประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่การให้เช่านั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
และมีการจดทะเบียนการเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่าสามปี  
   (6.3) ใช้ประโยชน์อ่ืน หมายถึง การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นการประกอบเกษตรกรรม 
หรืออยู่อาศัย เช่น ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ หรือใช้ประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น 
   (6.4) ใช้ประโยชน์หลายประเภท หมายถึง การใช้ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้างบน
แปลงที่ดิ นเดียวกัน และไม่สามารถวัดขนาดพ้ืนที่ ของที่ ดินแยกตามการใช้ประโยชน์ ได้  เช่น ที่ ดิ น                                    
มีส่ิงปลูกสร้าง โดยใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างนั้นเพ่ืออยู่อาศัย และประกอบกิจการเชิงพาณิชย์บนแปลงที่ดินเดียวกัน 

   (6.5) ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ หมายถึง ที่ดินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   (1) ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินที่โดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็น
ที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรณีที่ดินที่โดยสภาพแห่งพ้ืนที่นั้นไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม
หรือเป็นที่อยู่อาศัยได้ เพราะเหตุธรรมชาติในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เพราะเหตุอันพ้นวิสัยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ถือเป็นที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่า 
   (2) ส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว หรือก่อสร้าง
ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปล่อยทิ้งร้างจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่
อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยได้ในตลอดปีที่ผ่านมา 
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   (3) ที่ดินที่ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ใน     
การประกอบเกษตรกรรม หรืออยู่อาศัย แต่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และกําหนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยตลอดปีที่ผ่านมา 
   (4) ส่ิงปลูกสร้างที่ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างที่
ก่อสร้างหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่ ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือ
เป็นที่อยู่อาศัยในตลอดปีที่ผ่านมา 
    (5) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
ไม่ให้หมายความรวมถึงส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้
ประโยชน์โดยผลของกฎหมาย หรือโดยคําส่ังของศาลหรือคําพิพากษาของศาลห้ามมิให้ทําประโยชน์ หรืออยู่
ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 
   1.2 รายการส่ิงปลูกสร้าง ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ 
 

1 178 บา้นเด่ียว 2 ชั้น ตึก 100 7

ชั้น 1 50

ชั้น 2 50

111 บา้นเด่ียว 1 ชั้น ไม้ 50 50 3

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง

(๒)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.) (๕)

หมาย
เหตุ

อายุ
สิ่งปลูกสร้าง

(๖)

บ้านเลขที่
(๑) อ่ืนๆ

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตึก/ไม/้

ครึ่งตึกครึ่งไม)้

(๓)

เกษตรกรรม
ที่

รายการสิ่งปลูกสรา้ง

วา่งเปล่า/

ไมท่ า
ประโยชน์

ขนาดพ้ืนที่
(ตร.ม.)

(๔)
อยูอ่าศัย

       

   (1) บ้านเลขท่ี ให้บันทึกบ้านเลขที่ในแต่ละหลังที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น 
  (2) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง ให้บันทึกประเภทส่ิงปลูกสร้างตามรายการที่กําหนดในบัญชีราคา

ประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้าง 
  (3) ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง ให้บันทึกลักษณะของส่ิงปลูกสร้างนั้น เช่น ตึก, ไม้, หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ 
  (4) ขนาดพ้ืนที่ ให้บันทึกขนาดพื้นที่รวมของส่ิงปลูกสร้างนั้น 

  (5) ลักษณะการทําประโยชน์ ให้บันทึกขนาดพื้นที่ส่ิงปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ หากใช้
ประโยชน์หลายประเภทในส่ิงปลูกสร้างหลังเดียวกัน ให้บันทึกพ้ืนที่รวมของส่ิงปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภทนั้น  

  (6) อายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้บันทึกอายุโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง (ปี)  
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 2. แบบบัญชีรายการห้องชุด ให้บันทึกตามรายการ ดังนี้ 
 

ที่ 
ชื่อ 

อาคารชุด 
(1) 

เลข
ทะเบียน
อาคารชุด 

(2) 

ที่ต้ัง (3) เลขที่
ห้องชุด 

(4) 

ขนาด 
พ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.) 

(5) 

ลักษณะการท าประโยชน์  
(ตร.ม.) (6) 

หมาย
เหตุ อยู่

อาศัย 
อ่ืนๆ 

ว่างเปล่า/ 
ไม่ท า

ประโยชน์ 
โฉนด
เลขที ่

หน้า
ส ารวจ 

ต าบล อ าเภอ 

 
1 

อาคาร
สินทรัพย์ 2224 543 114 บางเขน บางเขน 1 50 50 

  
  

 อาคาร 1            

 
  (1) ชื่ออาคารชุด ให้บันทึกชื่อของอาคารชุด กรณีที่อาคารชุดนั้นประกอบด้วยหลายอาคาร 
ต้องมีการระบุชื่ออาคาร ซึ่งการกําหนดชื่ออาจกําหนดเป็นอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขก็ได้ เช่น 
อาคารสินทรัพย์ อาคาร 1 อาคาร 2 หรืออาคาร เอ อาคาร A เป็นต้น 
  (2) เลขทะเบียนอาคารชุด ให้บันทึกเลขทะเบียนอาคารชุด 
  (3) ที่ตั้ง ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของอาคารชุด ประกอบด้วย โฉนดเลขที่                   
หน้าสํารวจ ตําบล และอําเภอ  
  (4) เลขที่ห้องชุด  
  (5) ขนาดพ้ืนที่รวมของห้องชุด โดยให้นําขนาดพ้ืนที่รวมทั้งหมดของทรัพย์ส่วนบุคคลของ
เจ้าของห้องชุดแต่ละรายมารวมกัน เช่น ขนาดพ้ืนที่ห้องชุด ที่จอดรถ เป็นต้น  
  (6) ลักษณะการทําประโยชน์ ให้บันทึกขนาดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์  

การปิดประกาศและการส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษ ี

หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

1. ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไว้ที่สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในเขตชุมชน ฯลฯ      
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบ ตามมาตรา 28  

2. ส่งข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือดําเนินการผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนด 

3. ข้อมูลรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีจะต้องปรากฏลําดับเดียวกับที่ประกาศใน
บัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง   

 
 
 
 
 
 



 

 

39 

 ภ
าษ

ีที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง

ปล
ูกส

ร้า
ง 

การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
 การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างสามารถดําเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพบว่าบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไม่ถูกต้อง          
ตามความเป็นจริง ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างได้ 
 2. ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของตนเองแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง เช่น ขนาด
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ย่ืนคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

 2.1 มีคําส่ังให้เจ้าพนักงานสํารวจดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าไม่ถูกต้องจริง        
ให้เจ้าพนักงานสํารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

 2.2 เจ้าพนักงานสํารวจแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 2.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องจากผู้เสียภาษี 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
 1. ภายหลังจากที่ เจ้าพนักงานสํารวจสํารวจรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแล้ว ผู้ เสียภาษี              
ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง มีผลทําให้ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างต้องเสียภาษี ในอัตรา
ที่สูงขึ้นหรือลดลง ใน 4 กรณี ดังนี้ 
 1.1 กรณีเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นการใช้ประโยชน์เป็นที่
อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 1.2 กรณีเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ 

 1.3 กรณีเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่
อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทํา
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 1.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม 
หรือเป็นที่อยู่อาศัย 

 เช่น เดิมเจ้าของที่ดินทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่า ต่อมานําที่ดินไปให้เช่า และผู้เช่าประกอบเกษตรกรรม 
เป็นกรณีที่ผู้เสียภาษีเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ทําให้ต้องเสียภาษีลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเปล่ียนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง   ตามแบบแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เพ่ือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แก้ไขฐานข้อมูล  
 2. การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จะมีผลต่อการประเมินภาษีในปีต่อไป เช่น กรณีเจ้าของที่ดิน
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ ในที่ดินและส่ิงปลูกสร้างก่อนปีที่จะเริ่มการจัดเก็บภาษี ในปี 2563              
เช่น วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 30 พฤศจิกายน ปี 2562 เจ้าของที่ดินทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์ 
ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เจ้าของที่ดินนําที่ดินไปให้เช่า และผู้เช่าประกอบเกษตรกรรม เจ้าของที่ดิน
จะต้องแจ้งเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ภายในวันที่ 29 มกราคม 2562 เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
จะได้แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในปี 2563 ตามการ                  
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ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือกรณีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์เกิดขึ้นในปี 2563 จะมี
ผลต่อการประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปี 2564 
 

ส่วนที่ 4 
ขั้นตอนการจัดท าและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี 

และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษี 

1. กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่จะจัดส่งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง 
หรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้อง
ชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้าง
ที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์หรือ
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ มาปิดประกาศให้ประชาชนทราบ   

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลรายการที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้าง และห้องชุด ที่สํารวจได้       
ตามบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด  มาจัดทําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์      
ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด โดยมีขั้นตอนในการคํานวณราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง และห้องชุด ดังนี้ 

  3.1 การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน 

  3.1.1 นําข้อมูลที่ดินตามบัญชีรายการที่ดินมาตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจาก
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ซึ่งได้แก่ โฉนดเลขที่ดิน หน้าสํารวจ 
ตําบล อําเภอ หากข้อมูลถูกต้องตรงกัน ก็สามารถนําราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ปรากฏในบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไปใช้ได้ แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งในบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไม่ถูกต้องตรงกันกับรายการ ถือว่าราคาประเมินที่ดินแปลงนั้นไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ
สํานักงานที่ดินที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ แก้ไขฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในโฉนดที่ดินต่อไป 

  3.1.2 กรณีแปลงที่ดินที่แบ่งแยกใหม่ แปลงที่ดินตกหล่น หรือแปลงที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์
ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ที่ตรวจสอบแล้วไม่พบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง แต่พบรูปแปลงและ
ราคาประเมินที่ดินในแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ต้องตรวจสอบข้อมูลที่
ปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดิน ซึ่งจะแสดงข้อมูลระวางในระบบพิกัดฉาก UTM (ระวาง-แผ่น) และเลขที่ดิน  
ถ้าถูกต้องตรงกันก็นําราคาประเมินที่ปรากฏในแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน                 
รายแปลงมาใช้เป็นราคาประเมินท่ีดินได้ 

  3.1.3 หากปรากฏว่าที่ดินแปลงใดไม่ได้กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ไว้ในบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในการ
คํานวณมูลค่าที่ดิน ให้พนักงานประเมินเปรียบเทียบราคากับแปลงที่ดินข้างเคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และมี
ระยะความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดิน 

ที่กรมธนารักษ์จัดทําข้ึน 
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  3.1.4 สําหรับเอกสารสิทธิ์ประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.3 ก) ให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัด โดยดําเนินการ 

  (1) ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารสิทธิ์เพ่ือระบุตําแหน่งที่ตั้ง ตําบล อําเภอ จังหวัด  
จากบัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัด 

  (2) พิจารณาจากบริเวณที่ตั้งของที่ดินแปลงที่จะประเมินราคาว่าตั้งอยู่ในบริเวณหน่วย
ที่ดินใด เพ่ือให้ทราบราคาประเมินที่ดิน (บาทต่อตารางวา) จากบัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัดเพ่ือนํามาคํานวณ 

  3.1.5 ให้นําราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่กําหนดไว้ตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
(บาทต่อตารางวา) คูณด้วยจํานวนเนื้อที่ของที่ดินแปลงนั้นๆ เช่น 

  จํานวนเนื้อที่ดิน 4 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา  คิดเป็น 1,941  ตารางวา 
  ราคาประเมินตารางวาละ     1,500  บาท  
  มูลค่าที่ดินท้ังแปลง = 1,941 x 1500 = 2,911,500 บาท 

 

๑ โฉนดทีดิ่น ๑๙๔๙๖ ๑ ๔ ๓ ๔๑ ๑,๙๔๑ ๑๕๐๐ ๒,๙๑๑,๕๐๐

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ ๑ ประกอบเกษตรกรรม
๒ อยู่อาศัย
๓ อื่นๆ
๔ ทิง้ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชนต์ามควรแก่สภาพ

รวมราคา
ประเมนิ
ที่ดิน 
(บาท)

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์ ไร่ งาน วา

ราคา
ประเมนิ

ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

ที่ ประเภทที่ดิน เลขที่

ราคาประเมนิทุนทรัพย์ของที่ดิน
จ านวนเน้ือที่ดิน

ค านวณ
เป็น ตร.ว.

 
 
 3.2 การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้าง 
   3.2.1 ให้ตรวจสอบประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน โดยพิจารณาจากใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) หรือจากการสํารวจเก็บข้อมูล ว่าเป็นอาคารประเภทใด และมีประเภทโรงเรือน          
ส่ิงปลูกสร้างตรงตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างหรือไม่  
   (1) หากมีประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างตรงตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ให้นําราคาประเมินต่อตารางเมตรตามประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างมาคํานวณราคาโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างและหักค่าเส่ือมอาคาร 
   (2) หากไม่มีประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างตรงตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์    
ให้พนักงานประเมินเทียบเคียงราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างตามบัญชีเทียบเคียงส่ิงปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้น 
แล้วคํานวณตาม (1)  
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   (3) กรณีส่ิงปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงตามบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
    (3.1) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งบัญชีแสดงมูลค่าส่ิงปลูกสร้างและแบบแสดง
ปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินราคาส่ิงปลูกสร้างนั้น หรือ
จ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด เป็นผู้ประเมินราคาส่ิงปลูกสร้าง
ประเภทนั้นๆ และใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่น 
    (3.2)หากผู้มีหน้าที่ เ สียภาษีไม่ ส่งมูลค่าส่ิงปลูกสร้างให้ใช้ราคาประเมิน                
ส่ิงปลูกสร้างลักษณะพิเศษโดยเทียบเคียงจากส่ิงปลูกสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือประโยชน์ในการ
ประเมินภาษีในปีนั้นไปพลางก่อน แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อ            
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดมาดําเนินการโดยให้ผู้เสียภาษีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
    (3.3) หากมูลค่าส่ิงปลูกสร้างตามข้อ (3.1) ไม่เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดรายอ่ืนมาดําเนินการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
  3.2.2 วิธีการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง  
      ให้นําพ้ืนที่ใช้สอยของส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด x ราคาประเมินโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง 
ต่อตารางเมตร x ค่าเส่ือมราคา  

  3.2.3 การคํานวณค่าเส่ือมราคา ให้พิจารณาจากตารางกําหนดอัตราร้อยละของค่าเส่ือม
โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างที่แนบท้ายบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

    (1) วัสดุส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตหรือเหล็กให้หักค่าเส่ือมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละ
ของค่าเส่ือมโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างประเภทตึก โดยหักค่าเส่ือมปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 11 ถึงปีที่ 42     
ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 43 เป็นต้นไป ให้หักค่าเส่ือมร้อยละ 76 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น 

    (2) วัสดุส่วนใหญ่เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ให้หักค่าเส่ือมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละของ      
ค่าเส่ือมโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างประเภทครึ่งตึกครึ่งไม้ โดยหักค่าเส่ือมปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 6      
ถึงปีที่ 15 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 16 ถึงปีที่ 21 ร้อยละ 5 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 22 เป็นต้นไป ให้หักค่าเส่ือม   
ร้อยละ 85 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น 

    (3) วัสดุส่วนใหญ่เป็นไม้ให้หักค่าเส่ือมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละของค่าเส่ือม
โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างประเภทไม้ โดยให้หักปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 6 ถึงปีที่ 15 ร้อยละ 5 ต่อปี  
ปีที่ 16 ถึงปีที่ 18 ร้อยละ 7 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 19 เป็นต้นไป ให้หักค่าเส่ือมร้อยละ 93 ตลอดอายุการ                 
ใช้งานของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น 

 
 

 
 
 
 
 

อายสุิ่งปลูกสร้าง (ป)ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ประเภทตกึ
หกัร้อยละ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 72

ประเภทตกึครึง่ไม้
หกัร้อยละ

2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80

ประเภทไม้
หกัร้อยละ

3 6 9 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 72 79 86

 76 % ตลอดอายกุารใช้งาน

85 % ตลอดอายกุารใช้งาน

93 % ตลอดอายกุารใช้งาน

หมายเหต ุ: การนับจ านวนปใีหเ้ริม่นับจากวัน เดอืน ปทีีก่่อสร้างแลว้เสร็จจนถึงปภีาษี โดยดจูากวันก าหนดเลขทีบ่า้นในทะเบยีนบา้น, ใบรับรองการก่อสร้างอาคารฯ หรือหนังสอืรับรองอายอุาคารจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
              และใหนั้บจ านวนตามปปีฏิทนิเปน็ปีๆ  เศษของปใีหนั้บเปน็หน่ึงปี

ตารางก าหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง
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ตัวอย่าง บ้านเดี่ยว มีพ้ืนที่ใช้สอย 376 ตารางเมตร อายุการใช้งาน 20 ปี บัญชีกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ราคาประเมินตารางเมตรละ 7,500 บาท และตารางการหักค่าเส่ือมฯ ประเภทตึก 
กําหนดอัตราค่าเส่ือมของอาคารที่มีอายุ 20 ปี ที่ร้อยละ 30 มูลค่าคงเหลือร้อยละ 70 คํานวณมูลค่าได้ ดังนี้ 

 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง = พ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด x ราคาประเมินต่อตารางเมตร x 
(100 – ค่าเส่ือม) 

         = 376 x 7,500 x 70% 
         = 1,974,000 บาท 

๑ บา้นเด่ียว ตึก ๓๗๖ ๗,๕๐๐ ๒,๘๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๘๔๖,๐๐๐ ๑,๙๗๔,๐๐๐ ๔,๘๘๕,๕๐๐ ๕๐ ล้านบาท - -

อายุ
สิง่ปลกู

สรา้ง (ปี)




ค่าเสือ่ม 
(บาท)

ราคาประเมนิ
สิ่งปลูกสร้าง

หลังหัก
ค่าเสื่อม 
(บาท)

รวมราคา
ประเมนิของ
ที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง 
(บาท)

หักมลูค่า
ฐานภาษีที่

ได้รับ
ยกเวน้ 
(บาท)

คงเหลอื
ราคาประเมิน

ทุนทรพัย์
ทีต่้องเสยี

ภาษี 
(บาท)

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง
ตามบัญชี

กรมธนารักษ์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง
 (ตึก/ไม/้

ครึ่งตึกครึ่งไม)้

ขนาดพ้ืนที่
สิ่งปลูกสร้าง

 (ตร.ม.)

ราคาประเมนิ
สิ่งปลูกสร้าง
ต่อ ตร.ว.

รวมราคา
สิ่งปลูกสร้าง 

(บาท)

ค่าเสือ่ม
ราคาประเมนิทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีที่

 
 

 3.3 การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด 

   3.3.1 ให้ตรวจสอบชื่ออาคารชุด และชั้นที่ตั้งห้องชุดให้ตรงกับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์               
ห้องชุด เพ่ือให้ทราบราคาประเมินตารางเมตรละเท่าใด 
  3.3.2 นําพ้ืนที่รวมของทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร) x ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
(บาท/ตารางเมตร) โดยไม่ต้องหักค่าเส่ือม 
    ตัวอย่าง ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 251/12 มีเนื้อที่ห้องชุดรวม 30.50 ตารางเมตร อยู่ใน
ชั้น 5 ราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางเมตรละ 25,000 บาท  
    วิธีการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด  
    ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด  =   30.50 x 25,000 

        = 762,500  บาท 

 

ชื่อ 
อาคารชุด/

ห้องชุด 

เลข
ทะเบียน 
อาคาร

ชุด 

ที่ต้ังอาคาร
ชุด/ห้องชุด 

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์ 

เลขที่
ห้องชุด 

ขนาด
พ้ืนที่
รวม 

(ตร.ม.) 

ราคา
ประเมิน
ต่อ ตร.ม. 
(บาท) 

ราคา
ประเมิน
อาคาร
ชุด/ห้อง

ชุด (บาท) 

หักมูลค่า
ฐานภาษี 

ที่ได้รับ
การ

ยกเว้น 
(บาท) 

คงเหลือ
ราคา

ประเมิน 

ทุนทรัพย์ 
ที่ต้อง
ช าระ
ภาษี 

(บาท) 

อัตร
า

ภาษี
(ร้อย
ละ) 

 
ที่ 

 

 

 

 

อาคาร
สินทรัพย์ 
อาคาร เอ 

ชั้น 5 

7/2559 
ต.คลองตัน 
อ.คลองเตย 
จ.กรุงเทพฯ 

อยู่อาศัย 118/7 30.50 25,000 762,500 
๕๐ 

ล้านบาท 
- - 
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 4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ                      
ส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จําเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ                      
ส่ิงปลูกสร้างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายไว้ ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้ประชาชนทราบก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อ่ืนตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร 
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บทที่ 4 
การประเมินภาษ ี

ส่วนที่ 1 
ฐานภาษี 

   คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง โดยการคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (มาตรา 32) 

(1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
 (2) ส่ิงปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
 (3) ส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ส่วนที่ 2  
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักมูลค่าของฐานภาษีออกก่อนที่จะนําไปคํานวณภาษี หากเข้า
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1. ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นรวมกันไม่
เกิน 50 ล้านบาท  
   โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
   (1.1) กรณีเป็นเจ้าของแปลงเดียว ให้นํามูลค่าของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท 
ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีที่คํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์         
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
   (1.2) กรณีเป็นเจ้าของมากกว่า 1 แปลง ให้นํามูลค่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างนั้นหักด้วย          
50 ล้านบาท โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่าสูงสุดก่อนแล้วหักมูลค่าของที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในลําดับรองลงมาตามลําดับ เมื่อหักครบ 50 ล้านบาทแล้ว มูลค่าทรัพย์สินที่เหลือ
แต่ละแปลงคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่า
ของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
 2. ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ คือ 
ให้นํามูลค่าของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างหักด้วย 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของ     
ฐานภาษีท่ีคํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

 3. กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของส่ิงปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและใช้ส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว
เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีวิธีการ
คํานวณ คือ ให้นํามูลค่าของส่ิงปลูกสร้างนั้นหักด้วย 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่า    
ของฐานภาษีท่ีคํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
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 ข้อสังเกต 
(1) ใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษี คือ ปี 2563 – 2565 ที่ดินของบุคคลธรรมดาที่ใช้ประโยชน์

ในการประกอบเกษตรกรรมให้ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี 
(2) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างของนิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 
(3) กรณีเจ้าของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือเจ้าของส่ิงปลูกสร้างต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านของ

ตนเพราะเหตุจําเป็นทางราชการ ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างยังคงได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือเจ้าของส่ิงปลูกสร้างต้องนําหนังสือรับรองเหตุจําเป็นทางราชการในการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียน ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําให้ต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านนั้นมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น แต่การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ 

ส่วนที่ 3  
          อัตราภาษ ี

 1. เพดานอัตราภาษีแยกตามการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 
   1.1 ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 

0.15 ของฐานภาษี 
1.2 ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3             

ของฐานภาษ ี
  1.3 ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก (1) หรือ (2) อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 

1.2 ของฐานภาษี 
   1.4 ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพอัตราภาษี  
ไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี 

2. อัตราที่ใช้จัดเก็บจริง ใน 2 ปีแรก คือปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 จะใช้อัตราภาษีตาม
มูลค่าของฐานภาษี ดังนี้  

 

ประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
เกษตรกรรม 

(บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ) 
ไม่เกิน 75 0.01 

เกิน 75 - 100 0.03 

เกิน 100 - 500 0.05 

เกิน 500 – 1,000 0.07 

เกิน 1,000 ขึ้นไป 0.10 
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ประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
เกษตรกรรม 

(นิติบุคคลเป็นเจ้าของ) 
ไม่เกิน 75 0.01 

เกิน 75 - 100 0.03 

เกิน 100 - 500 0.05 

เกิน 500 – 1,000 0.07 

เกิน 1,000 ขึ้นไป 0.10 

 

ประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
ที่อยู่อาศัยหลังหลัก 

(กรณีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่
เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่อ 
อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 
1 มกราคม ของปีภาษีน้ัน 

ไม่เกิน 25 0.03 

เกิน 25 – 50 0.05 

เกิน 50 ขึ้นไป 0.1 

       
ประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

ที่อยู่อาศัยหลังอ่ืนๆ ไม่เกิน 50 0.02 

เกิน 50 – 75 0.03 

เกิน 75 - 100 0.05 

เกิน 100 ขึ้นไป 0.10 

 

ประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
1. อื่นๆ 
2. ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ท้ิงไว้ 
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ 
ตามควรแก่สภาพ (เสียเพิ่ม 0.3% 
ทุก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 3%)  

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 ขึ้นไป 0.7 

 
 3. ต้ังแต่ปี 2565 อัตราที่ใช้ในการจัดเก็บจะถูกกําหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าพระราชกฤษฎีกาสามารถดําเนินการได้
โดยตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่
เกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา 37 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นกรุงเทพมหานคร                
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น                   
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและ                  
ส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้ 
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  3.2 กรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษี 
ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอสภาท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขอัตราภาษีตาม
ความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจาก
คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด หากสภาท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภา
ท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป 

ส่วนที่ 4   
การลดและการยกเว้นภาษี 

 ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างอาจได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหากเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ลดภาษีสําหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างบางประเภทตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
  1.1 ลดภาษีให้ร้อยละ 50 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียสําหรับที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือ  
ส่ิงปลูกสร้าง หรือห้องชุด ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 
มกราคมของปีภาษีนั้น ที่ได้โอนสิทธิในหนังสือแสดงสิทธิหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนรับเป็นมรดก ก่อนวันที่       
๑๓ มีนาคม 2562 แต่ไม่ใช้บังคับกับผู้รับโอนที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือห้องชุดในทอดต่อ ๆ ไป 
  1.2  ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
  1.2.1 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงินเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธ์ิ 
  1.2.2 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธ์ิ 
  1.2.3 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น     
ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธ์ิ 
  1.2.4 ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพ่ืออยู่อาศัย หรือ
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรร
ที่ดินดังกล่าว 
  1.2.5 ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นอาคารชุดเพ่ืออยู่อาศัยตามกฎหมาย              
ว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว 
  1.2.6 ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย     
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ดังกล่าว 
  1.2.7 ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างรอการขาย เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ 
13 มีนาคม 2562  
  1.3 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียสําหรับที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้
ประโยชน์ในกิจการของสถานอุดมศึกษาและโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
   1.3.1 สถานอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
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   1.3.2 โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ได้แก่ โรงเรียนในระบบ และโรงเรียน
นอกระบบ ประเภทสอนศาสนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ 
  1.4 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬา 
สวนสัตว์ สวนสนุก หรือที่จอดรถสาธารณะ 
  1.5 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคม ดังต่อไปนี้ 
   1.5.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมทางอากาศ เฉพาะส่วนของ
ที่ดินที่ใช้เป็นทางขึ้นลงอากาศยาน ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และหลุดจอดอากาศยานระยะไกล 
   1.5.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมทางบก ที่ เป็นทางพิเศษ
และทางพิเศษระหว่างเมือง เฉพาะส่วนดังต่อไปนี้ 
    (ก) ทางยกระดับ 
    (ข) ที่ดินที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ 
    (ค) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
   1.5.3 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมทางราง เฉพาะส่วนดังต่อไปนี้ 
    (ก) ส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้า 
    (ข) ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน 
       (ค) ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์สําหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
  1.6 ลดภาษีร้อยละ 50 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้ 
   1.6.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน เฉพาะส่วนของที่ดินและ                     
ส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็นโรงผลิตไฟฟ้า 
   1.6.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน เฉพาะส่วนของที่ดินและ                     
ส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อน 
 2. ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างได้รับความเสียหายมากหรือถูกทําลายให้
เส่ือมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  2.1 ต้องปรากฏว่าในปีที่ล่วงมาแล้ว ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างในบริเวณนั้นได้รับความเสียหาย
มากหรือถูกทําลายให้เส่ือมสภาพอันเนื่องมาจาก “เหตุอันพ้นวิสัย” ในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 
  2.2  “เหตุอันพ้นวิสัย”หมายความว่า เหตุที่เกิดจากสาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาด
ของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของ
ผู้ก่อการร้าย กองกําลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอ่ืนๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ ทําให้
เกิดข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
  2.3  หลักเกณฑ์ในการลดหรือยกเว้นภาษี 
   2.3.1 เสียหายไม่เกิน 2 ใน 3 ของจํานวนเนื้อที่ท้ังหมดให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย 
   2.3.2 เสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเนื้อที่ท้ังหมดให้ได้รับยกเว้นภาษ ี
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  2.4 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ดําเนินการสํารวจเนื้อที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบริเวณที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทําลาย โดยให้ทําบัญชี
รายชื่อเจ้าของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จํานวนเนื้อที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทําลาย
แต่ละรายแล้วรายงานพร้อมส่งบัญชีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี 
  2.5 คณะกรรมการภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจั งหวัดหรือรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี จะออกไปตรวจสอบด้วยตนเองหรือจะมอบหมายให้ข้าราชการผู้ใดออกไป
ตรวจสอบแทนก็ได้ 
  2.6 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไปยังผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี 
   2.7  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งตามข้อ 2.6 แล้ว      
ให้ดําเนินการดังนี้ 
    2.7.1 ในกรณีลดภาษีให้เก็บเงินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามจํานวนที่คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีส่ังลดแล้วในปีต่อไป 
    2.7.2 ในกรณียกเว้นภาษีให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในปีต่อไป 

 ส่วนที่ 5  
การค านวณภาษี 

  1. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร 
   1.1 ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง 
   1.2 นํามูลค่าทุกแปลงมารวมกันเป็นฐานภาษี 
   1.3 นําฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีท่ี 50 ล้านบาทโดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ  
   1.4 หลังจากหักฐานภาษี 50 ล้านบาทแล้ว คํานวณแยกเป็นรายแปลง แปลงใดมีพ้ืนที่ดินต่อ
กันให้นํามูลค่าฐานภาษมีารวมกันเพ่ือคํานวณภาษ ี 

   ตัวอย่าง 
   กรณีที่ 1 นาย ก.มีที่ดินจํานวน 2 แปลง ทําการเกษตร แปลงที่ 1 เนื้อที่ดิน 10 ไร่ ราคา
ประเมิน ตารางวาละ 1,000 บาท แปลงที่ ๒ เนื้อท่ีดิน 3 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 10,000 บาท 
   วิธีการคํานวณให้คํานวณเป็นรายแปลงคือ 
   แปลงที่ ๑ = 10 x 400 (1 ไร ่= 400 ตารางวา) x 10,000 = 40,00,000 บาท 

   แปลงที่ ๒ = 3 x 400 (1 ไร ่= 400 ตารางวา)  x 10,000 = 12,000,000 บาท 

   รวม 52,000,000 บาท  ได้รับการยกเว้นฐานภาษีจํานวน 50 ล้านบาท 
   คงเหลือฐานภาษีท่ีต้องนํามาคํานวณ  =52,000,000 - 50,000,000 = 2,000,000  
           =2,000,000 x 0.01% = 200 บาท 

   กรณีท่ี 2 นาย ก มีท่ีดินใน อปท. แห่งหนึ่ง 10 แปลง ที่ดินไม่ติดต่อกัน ดังนี้ 
   แปลงที่ 1 เนื้อที่ดิน 10 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 2 เนื้อที่ดิน 8 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
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   แปลงที่ 3 เนื้อที่ดิน 9 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 4 เนื้อที่ดิน 7 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ ๕ เนื้อท่ีดิน 6 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 6 เนื้อที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 7 เนื้อที่ดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 8 เนื้อที่ดิน 3 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 9 เนื้อที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 10 เนื้อท่ีดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   วิธีการคํานวณ  ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง แล้วนําฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่ 
50ล้านบาทโดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ คือจะต้องนําแปลงที่ 1 มาหักฐานภาษีจํานวน 50 ล้านบาท 
ที่เหลือคํานวณเป็นรายแปลง จะได้ ดังนี้  
 

แปลง
ที ่

เนื่อที่ 
(ไร่) 

จ านวน 
ตร.ว./ไร่ 

รวมจ านวน 
ตรว. ตร.ว. ละ 

เป็นเงิน 
(บาท) 

เหลือมูลค่าฐาน
ภาษี 

ภาษี 
ทีต้่องช าระ 

1 10 400 4,000 20,000 80,000,000 
30,000,000   
(หัก 50 ลบ) 3,000 

2 8 400 3,200 20,000 64,000,000 64,000,000 6,400 

3 9 400 3,600 20,000 72,000,000 72,000,000 7,200 

4 7 400 2,800 20,000 56,000,000 56,000,000 5,600 

5 6 400 2,400 20,000 48,000,000 48,000,000 4,800 

6 5 400 2,000 20,000 40,000,000 40,000,000 4,000 

7 4 400 1,600 20,000 32,000,000 32,000,000 3,200 

8 3 400 1,200 20,000 24,000,000 24,000,000 2,400 

9 5 400 2,000 20,000 40,000,000 40,000,000 4,000 

10 4 400 1,600 20,000 32,000,000 32,000,000 3,200 

รวมภาษีท่ีต้องช าระ 48,800 บาท 
 

   กรณีท่ี ๓ นาย ก มีท่ีดินใน อปท.แห่งหนึ่ง 10 แปลง ที่ดินติดต่อกัน ดังนี้ 
   แปลงที่ 1 เนื้อที่ดิน 10 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
   แปลงที่ 2 เนื้อที่ดิน 8 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
   แปลงที่ 3 เนื้อที่ดิน 9 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
   แปลงที่ 4 เนื้อที่ดิน 7 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
   แปลงที่ ๕ เนื้อท่ีดิน 6 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
   แปลงที่ 6 เนื้อที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
   แปลงที่ 7 เนื้อที่ดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
   แปลงที่ 8 เนื้อที่ดิน 3 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
   แปลงที ่9 เนื้อท่ีดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
   แปลงที่ 10 เนื้อท่ีดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
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   วิธีการคํานวณ ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง แล้วนําฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่           
50 ล้านบาท โดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ คือจะต้องนําแปลงที่ 1, 3 , 2 , 4 มารวมกันเพ่ือหักฐาน
ภาษีจํานวน 50 ล้านบาท ที่เหลือคํานวณรวมทุกแปลงจะได้ ดังนี้ 
 

แปลง 
ที ่ เนื่อที่ (ไร่) 

จ านวน 

ตรว./ไร่ รวมจ านวน ตร.ว. ตร.ว. ละ เป็นเงิน (บาท) 
เหลือมูลค่าฐาน

ภาษี 
ภาษี 

ทีต้่องช าระ 

1 10 400 4,000 4,000 16,000,000.00 
หักมูลค่าฐาน
ภาษีแปลงท่ี 1  

2 9 400 3,600 4,000 14,400,000.00 
หักมูลค่าฐาน
ภาษีแปลงท่ี 2 

 

3 8 400 3,200 4,000 12,800,000.00 
หักมูลค่าฐาน
ภาษีแปลงท่ี 3 

 

4 7 400 2,800 4,000 11,200,000.00 

หักมูลค่าฐาน
ภาษีแปลงท่ี 4 

(บางส่วน) 
4,400,000 

440 

5 6 400 2,400 4,000 9,600,000.00 9,600,000.00 960 

6 5 400 2,000 4,000 8,000,000.00 8,000,000.00 800 

7 4 400 1,600 4,000 6,400,000.00 6,400,000.00 640 

8 3 400 1,200 4,000 4,800,000.00 4,800,000.00 480 

9 5 400 2,000 4,000 8,000,000.00 8,000,000.00 800 

10 4 400 1,600 4,000 6,400,000.00 6,400,000.00 640 

รวมภาษีท่ีต้องช าระ 4,760 บาท 

 

   กรณีที่ 4 นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้างโรงเรือนไม้   
เล้ียงไก่เพ่ือขาย เนื้อท่ี 700 ตารางเมตร ราคาประเมินของโรงเรือนเล้ียงสัตว์ตารางเมตรละ 3,550 บาท อายุ
โรงเรือน 4 ปี  
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน 1 ไร่ = 400 x 5,000 = 2,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของโรงเรือนเล้ียงไก่ = 700 x 3,550 = 2,485,000 บาท หักค่าเส่ือมราคา
ร้อยละ 12 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 88%  = 2,485,000 x 88% = 2,186,800 บาท 
   ฐานภาษีของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง = 2,000,000 + 2,186,800 = 4,186,800 บาท 

   นาย ก ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากเป็นกรณีใช้ที่ดินเพ่ือประกอบการเกษตรได้รับยกเว้น     
ฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท 
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   กรณีท่ี 5 บริษัท ก มีที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้างโรงเรือนไม้   
เล้ียงไก่เพ่ือขาย เนื้อที่ 1,000 ตารางเมตร ราคาประเมินของโรงเรือนเล้ียงสัตว์ตารางเมตรละ 3,550 บาท 
อายุโรงเรือน 4 ปี  
     คํานวณมูลค่าของที่ดิน 5 ไร่ = (5 x 400) x 5,000 = 10,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของโรงเรือนเล้ียงไก่ = 1,000 x 3,550 = 3,550,000 บาท หักค่าเส่ือม
ราคาร้อยละ 12 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 88%  = 3,550,000 x 88% = 3,124,000 บาท 
   ฐานภาษีของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง = 10,000,000 + 3,124,000 = 13,124,000 บาท 
   บริษัท ก ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากยกเว้นให้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่ใช้ที่ดินเพ่ือประกอบ
เกษตรกรรม ดังนั้น บริษัท ก ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กําหนดสําหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร  
              = 13,124,000 x 0.01% = 1,312.40 บาท 
  

 หมายเหตุใน 3 ปีแรก ยกเว้นฐานภาษีให้กับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ใช้ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างเพื่อประกอบเกษตรกรรม (กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์     
ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างของรัฐไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                  
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนั้น การยกเว้นฐานภาษีในกรณีนี้จึงต้องตราเป็นกฎกระทรวง) 
 
  2. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย  
   2.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน  
   2.2 คํานวณมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างและหักค่าเส่ือมตามตารางการหักค่าเส่ือม 
   2.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 
   2.4 นํามูลค่าฐานภาษทีี่ได้ตามข้อ 1.2 มาหักฐานมูลค่าฐานภาษีที่ยกเว้นตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    2.4.1 กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของตังเอง บ้านเป็นของตัวเอง 
และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดใน
อัตรา ร้อยละ 0.03 

    2.4.2 กรณีบ้านหลักแรก มีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของคนอื่น บ้านเป็นของตนเอง 
และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกิน   
ให้คิดอัตราร้อยละ 0.02 
    2.4.3 กรณีบ้านหลังอ่ืน ๆ หมายถึงไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่เป็นเจ้าของบ้านไม่มีการ
ยกเว้นฐานภาษีให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 

   ตัวอย่าง  
   กรณีที่ 1 นาย ก. มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30 ,000 บาท                         
ปลูกบ้านพักอาศัย 1 หลังเต็มพ้ืนที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พ้ืนที่ 80 ตาราเมตร  ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคา
ประเมิน ตารางเมตรละ 7,500 บาท มีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

   คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 30,000 = 3,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของส่ิงปลูกสร้าง (ตัวบ้าน)  = 80 x 7,500 = 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว  
10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  = 600,000 x 60% = 360,000 บาท 
   ฐานภาษีของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง = 3,000,000 + 360,000 = 3,600,000 บาท 
   นาย ก. ได้รับการยกเว้นภาษีเพราะมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท 
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   กรณีที่ 2 นาย ก. มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท นาย ข. 
ปลูกบ้านพักอาศัย 1 หลังเต็มพ้ืนที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พ้ืนที่ 80 ตาราเมตร  ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี        
ราคาประเมิน ตารางเมตรละ 7,500 บาท และนาย ข. มีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 30,000 = 3,000,000 บาท (นาย ก. เจ้าของที่ดิน 

เป็นคนเสียภาษี) 
   คํานวณภาษีท่ีนาย ก. ต้องเสีย = 3,000,000 x 0.02% = 600 บาท 
   คํานวณมูลค่าของส่ิงปลูกสร้าง = 80 x 7,500 = 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ป ี
หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60% = 600,000 x 60% = 360,000 บาท (นาย ข. 
เจ้าของบ้านเป็นคนเสียภาษี) 
   นาย ข. ได้รับการยกเว้นภาษีเพราะมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท 

   กรณีที่ 3  นาย ก. มีที่ดิน 200 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท ปลูกบ้านพัก
อาศัย ๒ หลังเต็มพ้ืนที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พ้ืนที่หลังละ 80 ตาราเมตร  ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมิน  
ตารางเมตรละ 7,500 บาท โดยบ้านทั้งสองหลังนาย ก. ใช้พักอาศัยเอง โดยมีเลขที่บ้านแยกกันและนาย ก.  
มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
   คํานวณมูลค่าของที่ดินจํานวน 200 ตารางวา = 200 x 30,000 = 6,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของส่ิงปลูกสร้าง หลังที่ 1 พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500 = 600,000 บาท 
ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60% = 600,000 x 60%  
= 360,000 บาท 
   ฐานภาษีของที่ดินและบ้านหลังที่ 1 = 6,000,000 + 360,000 = 6,360,000 บาท 
   นาย ก. ได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับที่ดินและบ้านหลังที่ 1 เพราะมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน  
50 ล้านบาท 
   คํ านวณมูลค่าของส่ิ งปลูกสร้ าง หลั งที่  2 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 

   คํานวณภาษีบ้านหลังที่ 2 จะได้ 360,000 x 0.02% = 72 บาท 

   สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 72 บาท 

   กรณีที่ 4 นาย ก. มีที่ดิน 200 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท ปลูกบ้านพัก
อาศัย ๒ หลังเต็มพ้ืนที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พ้ืนที่หลังละ 80 ตาราเมตร ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมิน  
ตารางเมตรละ 7,500 บาท โดยบ้านหลังที่  2 มีส่วนของที่ดินที่ตั้งของตัวบ้านและที่ดินต่อเนื่องรวม  
80 ตารางวา และนาย ก. มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนหลังที่สองให้เช่า 
   คํานวณมูลค่าที่ดินของบ้านหลังที่ 1 จํานวน 120 ตารางวา = 120 x 30,000 

= 3,600,000 บาท 
   คํ านวณมูล ค่ าของ ส่ิ งปลูกสร้ างหลั งที่  1 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 
   ฐานภาษีส่วนของที่ดิน และบ้านหลังที่ 1 = 3,600,000 + 360,000 = 3,960,000 บาท 
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   นาย ก. ได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับที่ดินและบ้านหลังที่ 1 เพราะมูลค่าฐานภาษี ไม่เกิน  
50 ล้านบาท 
   คํานวณมูลค่าที่ดินของบ้านหลังที่ 2 จํานวน 80 ตารางวา = 80 x 30,000  
= 2,400,000 บาท 

   คํ านวณมูลค่าของส่ิ งปลูกสร้ าง หลั งที่  2 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 

   ฐานภาษีส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 = 2,400,000 + 360,000 = 2,760,000 บาท 

   เนื่องจากเป็นการเช่าโดยไม่ได้จดทะเบียนการเช่า ดังนั้น ที่ดินของบ้านหลังที่ 2 และบ้านหลัง
ที่ 2 จะต้องเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
   คํานวณภาษีส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 จะได้ 2,760,000 x 0.3% = 8,280 บาท 
   สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 8,280 บาท 

   กรณีที่ ๕  นาย ก. มีที่ดิน 200 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท ปลูกบ้านพัก
อาศัย ๒ หลังเต็มพ้ืนที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พ้ืนที่หลังละ 80 ตาราเมตร  ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมิน 
ตารางเมตรละ 7,500 บาท โดยบ้านหลังที่  2 มีส่วนของที่ดินที่ตั้งของตัวบ้านและที่ดินต่อเนื่องรวม  
80 ตารางวา และนาย ก. มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 หลังที่สองให้เช่าเพ่ืออยู่
อาศัยเกินกว่า 3 ปี และคนเช่าไปจดทะเบียนการเช่าที่สํานักงานที่ดิน 
   คํานวณมูลค่าที่ดินของบ้านหลังที่ 1 จํานวน 120 ตารางวา = 120 x 30,000 

= 3,600,000 บาท 
   คํ านวณมูล ค่ าของ ส่ิ งปลูกสร้ างหลั งที่  1 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 
   ฐานภาษีส่วนของที่ดิน และบ้านหลังที่ 1 = 3,600,000 + 360,000 = 3,960,000 บาท 
   นาย ก. ได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับที่ดินและบ้านหลังที่ 1 เพราะมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน  
50 ล้านบาท 
   คํานวณมูลค่าที่ดินของบ้านหลังที่ 2 จํานวน 80 ตารางวา = 80 x 30,000  
= 2,400,000 บาท 

   คํ านวณมูลค่าของส่ิ งปลูกสร้ าง หลั งที่  2 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 

   ฐานภาษีส่วนของที่ดินของบ้านหลังที่ 2 และบ้านหลังที่ 2 = 2,400,000 + 360,000  
= 2,760,000 บาท 

   เนื่องจากเป็นการเช่าโดยจดทะเบียนการเช่าและใช้อยู่อาศัย ดังนั้น ที่ดินของบ้านหลังที่ 2 
และบ้านหลังที่ 2 จะต้องเสียภาษีในอัตราอยู่อาศัย 
   คํานวณภาษีที่ดินของบ้านหลังที่ 2 และบ้านหลังที่ 2 จะได้ 2 ,760,000 x 0.02%  
= 552 บาท 
   สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 552 บาท 
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   กรณีที่ ๖ นาย ก. มีที่ดิน 200 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท ปลูกบ้านพัก
อาศัย ๒ หลังเต็มพ้ืนที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พ้ืนที่หลังละ 80 ตารางเมตร  ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมิน 
ตารางเมตรละ 7,500 บาท โดยบ้านหลังที่ 2 มีส่วนของที่ดินที่ตั้งของตัวบ้านและที่ดินต่อเนื่องรวม 80 ตาราง
วา และนาย ก. มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1  ณ วันที 1 มกราคม 2563 หลังที่สองให้เช่าทําการค้าเกินกว่า 
3 ปี และคนเช่าไปจดทะเบียนการเช่าที่สํานักงานที่ดิน 
   คํานวณมูลค่าที่ดินของบ้านหลังที่ 1 จํานวน 120 ตารางวา = 120 x 30,000 

= 3,600,000 บาท 
   คํ านวณมูล ค่ าของ ส่ิ งปลูกสร้ างหลั งที่  1 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 
   ฐานภาษีส่วนของที่ดิน และบ้านหลังที่ 1 = 3,600,000 + 360,000 = 3,960,000 บาท 
   นาย ก. ได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับที่ดินและบ้านหลังที่ 1 เพราะมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน  
50 ล้านบาท 
   คํานวณมูลค่าที่ดินของบ้านหลังที่ 2 จํานวน 80 ตารางวา = 80 x 30,000  
= 2,400,000 บาท 

   คํ านวณมูล ค่ าของ ส่ิ งปลูกสร้ างหลั งที่  2 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 

   ฐานภาษีส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 = 2,400,000 + 360,000 = 2,760,000 บาท 

   แม้ว่าจะเป็นการเช่าโดยจดทะเบียนการเช่า แต่ใช้ทําการค้าซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
ดังนั้น ส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 จะต้องเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
   คํานวณภาษีส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 จะได้ 2,760,000 x 0.3% = 8,280 บาท 
   สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 8,280 บาท 
 
  3.  การค านวณภาษีส าหรับห้องชุด 
   3.1 คํานวณหามูลค่าของห้องชุด โดยนําจํานวนเนื้อที่ห้องชุดไปคูณกับราคาประเมินของ   
ห้องชุด (ไม่ต้องหักค่าเส่ือมของห้องชุด) มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 
   3.2 นํามูลค่าฐานภาษีไปหักฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิ
ที่ดินเป็นของตังเอง บ้านเป็นของตัวเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ให้ยกเว้นมูลค่า
ฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดในอัตรา ร้อยละ 0.03 

   ตัวอย่าง นาย ก ซื้อห้องชุด (คอนโดมิเนียม) 1 ห้อง ราคาประเมินตารางเมตรละ 25,000 บาท 
พ้ืนที่ 30 ตารางเมตร โดยนาย ก ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 
   คํานวณมูลค่าของห้องชุด = 30 x 25,000 = 750,000 บาท 
   ฐานภาษีของห้องชุด = 750,000 บาท  
   นาย ก ไม่ได้รับยกเว้นฐานภาษ ีต้องเสียภาษีในอัตราอยู่อาศัย 
   คํานวณภาษี 750,000 x 0.02% = 150 บาท 
   สรุป นาย ก ต้องเสียภาษี 150 บาท 
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  4. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืน  
   4.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน  
   4.2 คํานวณมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างและหักค่าเส่ือมตามตารางการหักค่าเส่ือม 
   4.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 
   4.4 นํามูลค่าฐานภาษีท่ีได้ตามข้อ 4.3. มาคํานวณภาษตีามอัตราภาษีท่ีกําหนด 

   ตัวอย่าง 
   กรณีท่ี 1  นาย ก. มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกตึก 3 ชั้น อายุ 
15 ปี พ้ืนที่ ชั้นละ 1,000 ตารางเมตร ราคาประเมินตารางเมตรละ 7,500 บาท ประกอบการค้าทั้ง 3 ชั้น 
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 5,000 = 500,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของส่ิงปลูกสร้าง =  1,000 x 7,500 = 7,500,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 
15 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 20 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 80% = 6,000,000 บาท   
   ฐานภาษีของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง = 500,000 + 6,000,000 = 6,500,000 บาท 
   คํานวณภาษี = 6,500,000 x 0.3% = 19,500 บาท  
   สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 19,500 บาท 

   กรณีที่ 2 นาย ก มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้าง                  
อพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น  อายุ 10 ปี จํานวน 30 ห้อง ให้เช่า จํานวน  29 ห้อง อยู่เอง 1 ห้อง พ้ืนที่ห้องละ               
50 ตารางเมตร ราคาประเมินตารางเมตรละ 7,800 บาท นาย ก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่              
1 มกราคม 2563 
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 5,000 = 500,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของส่ิงปลูกสร้าง โดยนําพ้ืนที่ส่ิงปลูกสร้างจํานวน 30 ห้อง ห้องละ 50 ตารางเมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ของส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด 30 x 50 = 1,500 ตารางเมตร คํานวณมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 1,500 x 
7,800 = 11,700,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 10 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 90% 
= 10,530,000 บาท  
   ฐานภาษีส่วนของที่ดินและอพาร์ทเมนท์ = 500,000 + 10,530,000 = 11,030,000 บาท 
   นาย ก ใช้ประโยชน์ในอพาร์ทเมนท์เพ่ืออยู่อาศัย และให้เช่า จึงเป็นการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภทในส่ิงปลูกสร้างเดียวกัน การคํานวณภาษีจึงต้องคํานวณตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์  
   คํานวณหาสัดส่วนของการอยู่อาศัย โดยนําพ้ืนที่ของส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดมาเทียบเพ่ือหา
สัดส่วน = ขนาดพ้ืนที่ของอพาร์ทเมนท์ท้ังหมด 1,500 ตารางเมตร ใช้เพ่ืออยู่อาศัย 1 ห้อง ขนาด 50 ตาราง
เมตร คิดเป็นสัดส่วน = 50 x 100 / 1,500 = 3.3%  
   ฐานภาษีของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เพ่ืออยู่อาศัย = 11,030,000 x 3.3% = 
363,990 บาท   
   นาย ก ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสําหรับที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในส่วนที่ใช้เพ่ืออยู่อาศัย  
เนื่องจากฐานภาษสํีาหรับที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 363,990 บาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท  
   คํานวณหาสัดส่วนของการให้เช่า โดยนําพ้ืนที่ของส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดมาเทียบเพ่ือหาสัดส่วน
   = ขนาดพ้ืนที่ของอพาร์ทเมนท์ทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร ให้เช่า 1,450 ตารางเมตร       
คิดเป็นสัดส่วน = 1,450 x 100 / 1,500 = 96.7% 
   ฐานภาษีของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ให้เช่า = 11,030,000 x 96.7% = 10,666,010 บาท 
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   คํานวณภาษี 10,666,010 x 0.3% = 31,998.03 บาท 
   สรุป นาย ก ต้องเสียภาษีจํานวน 31,998.03 บาท 

   กรณีที่ 3  โรงแรม ก. มีที่ดิน 1 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5 ,000 บาท สร้างอาคาร
โรงแรม 4 ชั้น ชั้นละ 1,850 ตารางเมตร สระว่ายน้ําขนาดพ้ืนที่ 50 ตารางเมตร อายุ 10 ปี ราคาประเมิน
โรงแรม ตารางเมตรละ 9,500 บาท  ราคาประเมินสระว่ายน้ํา 8,000 บาท  
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน เนื้อท่ี 1 ไร่ คิดเป็น 400 x 5,000 = 2,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของส่ิงปลูกสร้าง  
   - อาคารโรงแรม โดยนําพ้ืนที่โรงแรม 4 ชั้น ๆ ละ 1,850 ตารางเมตร = 4 x 1,850 = 7,400 
ตารางเมตร ราคาประเมิน 9,500 บาท คิดเป็นมูลค่า 7,400 x 9,500 = 70,300,000 บาท ปลูกสร้าง
มาแล้ว 10 ปี หักค่าเส่ือมร้อยละ 10 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 90% = 70,300,000 x 90% = 
63,270,000 บาท  
   - สระว่ายน้ํา พ้ืนที่ 50 ราคาประเมิน 8,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 50 x 8,000 = 
400,000 บาท หักค่าเส่ือมร้อยละ 10 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 90% = 400,000 x 90% = 360,000 บาท  
    รวมมูลค่าของส่ิงปลูกสร้าง 63,270,000 + 360,000 = 63,630,000 บาท 

   ฐานภาษีของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง = 2,000,000 + 63,630,000 = 65,630,000 บาท 
   คํานวณภาษี 50,000,000 x 0.3% = 150,000 บาท 
          15,630,000 x 0.4% = 62,520 บาท 
   สรุป นาย ก ต้องเสียภาษีท้ังหมด 150,000 + 62,520 = 212,520 บาท 

   กรณีที่ 4 บริษัท ก มีที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท มีโรงเรือนที่ใช้
ประกอบอุตสาหกรรมขนาดพ้ืนที่ 10,000 ตารางเมตร ราคาประเมินโรงงานตารางเมตรละ 6,000 บาท   
แพลนท์ปูน (เครื่องผสมคอนกรีต) ขนาดพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร อายุโรงเรือน 10 ปี  
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน 5 ไร่ = (5 x 400) x 5,000 = 10,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าส่ิงปลูกสร้างของโรงงาน = 10,000 x 6,000 = 60,000,000 บาท หักค่าเส่ือม
ร้อยละ 10 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 90% = 60,000,000 x 90% = 54,000,000 บาท 
   (แพลนท์ปูนถือเป็นเครื่องจักร ไม่ใช่ส่ิงปลูกสร้าง จึงไม่ต้องนํามาคํานวณหามูลค่า)  
   ฐานภาษีของที่ดินและอาคารโรงงาน = 10,000,000 + 54,000,000 = 64,000,000 บาท 
   คํานวณภาษี 50,000,000 x 0.3% = 150,000 บาท 
          14,000,000 x 0.4% = 56,000 บาท 
   สรุป บริษัท ก ต้องเสียภาษีท้ังหมด 150,000 + 56,000 = 206,000 บาท 
 

  5. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
   กรณีที่ 1 นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกกล้วย 2 ต้น บนที่ดินแปลงดังกล่าว ราคาประเมิน     
ตารางวาละ 7,000 บาท (ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2561)  
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน เนื้อท่ี 1 ไร่ = 400 x 7,000 = 2,800,000 บาท 
   ใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยปลูกกล้วย 2 ต้น มาตั้งแต่ปี 2561 ดังนั้น จึงถือเป็นที่ ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  
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   คํานวณภาษีในอัตราทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 2,800,000 x 
0.3% = 8,400 บาท 

   กรณีที่ 2 นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ เดิมที่ดินดังกล่าวปลูกกล้วย 2 ต้น บนที่ดิน และไม่ได้มีการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2562 นาย ก เอาที่ดินไปให้นาย ข เช่า นาย ข      
ผู้เช่าเข้ามาทํานา ราคาประเมินตารางวาละ 7,000 บาท   
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน เนื้อท่ี 1 ไร่ = 400 x 7,000 บาท = 2,800,000 บาท  
   เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม 2562 นาย ก ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามควรแก่สภาพ      
แต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 นาย ก เอาที่ดินไปให้นาย ข เช่า ถือว่านาย ก ได้นําที่ดินไปทําประโยชน์แล้ว 
เมื่อผู้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม จึงถือว่าที่ดินนั้นใช้ประกอบการเกษตร และได้รับ
ยกเว้นฐานภาษีมูลค่า 50 ล้านบาท เมื่อคํานวณมูลค่าที่ดินของนาย ก แล้ว คิดเป็นมูลค่า 2,800,000 บาท 
ไม่เกิน 50 ล้านบาท นาย ก จึงไม่ต้องเสียภาษี 

ส่วนที่ ๖  
การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

 
 6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถประเมินภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรระมัดระวังแจ้งการ
ประเมินให้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหนังสือแจ้งประเมินให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด พร้อมส่ง
รายละเอียดการคํานวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย  
 6.2 การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น ในระหว่างเวลา          
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ 
หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ทําการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได ้
 6.3 ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ ให้ปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือ
สถานที่ทําการของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้ เมื่อเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า   
7 วัน นับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว 
 6.4 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้   
โดยทบทวนได้เพียง 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลาการชําระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) กรณีที่ต้องชําระเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี 
และให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องเสียเบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน 
  (2) กรณีที่มีการชําระภาษีไว้เกินกว่าจํานวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด เพ่ือให้มา
รับเงินที่ชําระเกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
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บทที่ 5 
การรับช าระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีช าระภาษี   

เกินก าหนดระยะเวลา และการคืนเงินภาษ ี
1. การรับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 1.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน
กุมภาพันธ์แล้ว ผู้เสียภาษีต้องนําเงินมาชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ สํานักงานเทศบาล   
ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานเขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายกําหนด หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด  โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษี         
ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชําระภาษี 
 1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการรับชําระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
ได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําความตกลงเป็นหนังสือกับส่วนราชการนั้น และให้ส่วนราชการที่รับชําระภาษี
แทน สามารถหักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาษีที่รับชําระไว้แทนได้ โดยให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชําระภาษี 
  1.3 ผู้เสียภาษีอาจชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชําระผ่านธนาคาร
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เช่น ชําระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้น  
   กรณีชําระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์       
เช็คธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองส่ังจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าวันที่หน่วยงาน
ให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชําระภาษี 
   กรณีชําระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใด ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ
วันที่มีการชําระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ เป็นวันที่ชําระภาษี 
 2. การผ่อนช าระภาษี 
  ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชําระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอผ่อนชําระจะต้องมีจํานวนตั้งแต่ 3,000 บาท 
ขึ้นไป และต้องทําเป็นหนังสือย่ืนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน ซึ่งกําหนดเวลาในการผ่อน
ชําระให้แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน ดังนี้ 
  2.1 งวดที่ 1 ชําระภายในเดือนเมษายน  
  2.2 งวดที่ 2 ชําระภายในเดือนพฤษภาคม 
  2.3 งวดที่ 3 ชําระภายในเดือนมิถุนายน 

 3. การเร่งรัดภาษีค้างช าระ 
  ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือไม่ชําระภาษีภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนชําระ 
หรือไม่ชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ิมเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างชําระ  ที่จะต้อง
ติดตามเร่งรัดภาษีค้างชําระดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชําระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาชําระ
ภาษีค้างชําระ พร้อมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 
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 3.2 ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชําระให้สํานักงานท่ีดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างอยู่ใน
เขตท้องที่ของสํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่สาขานั้นทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและ                  
นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  
  3.3 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ               
ส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้จะทําไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษี                 
ค้างชําระสําหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น ดังนั้น หากต่อมาผู้เสียภาษีได้มาชําระภาษีค้างชําระพร้อมเบ้ียปรับ
และเงินเพ่ิมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบดําเนินการแจ้งให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดิน
สาขาทราบ เพ่ือถอนการอายัดดังกล่าวต่อไป 

 4. การคิดเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 
  ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียภาษีค้างชําระรวมทั้งเบ้ียปรับ
และเงินเพ่ิม ดังนี้ 
  4.1 ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด แต่ต่อมาได้มาชําระภาษีก่อนที่จะได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบ้ียปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีค้างชําระ 
  4.2 ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบ้ียปรับร้อยละ 20 
ของจํานวนภาษีค้างชําระ 
  4.3 ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายหลังจากที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบ้ียปรับร้อยละ 40     
ของจํานวนภาษีค้างชําระ 
  4.4 ผู้เสียภาษีที่มิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ
จํานวนภาษีค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มี
การชําระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจํานวนภาษีท่ีต้องชําระ 
  4.5 กรณีที่ ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกําหนดเวลาชําระภาษี และได้มีการชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพ่ิมลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

  4.6 เบ้ียปรับอาจงดได้ ในกรณีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่
เสียภาษีจะต้องย่ืนคําร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือของดเบ้ียปรับของภาษีที่ค้างชําระ และให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งงดเบ้ียปรับนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังให้ยึด อายัด
ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างแล้วแต่กรณี 
 5. การขอรับเงินคืน 

  กรณีท่ีผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจํานวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดย
ความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดย
ดําเนินการ ดังนี้ 
  5.1 ผู้เสียภาษีย่ืนคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ชําระภาษี พร้อมทั้งส่งเอกสาร 
หลักฐาน หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคําร้องด้วย 
  5.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาคําร้องให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง  
  5.3 ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ย่ืนคําร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําส่ังคืนเงิน
ให้แก่ผู้ยื่นคําร้อง โดยแจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีคําส่ัง 
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  5.4 กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นส่ังให้ดอกเบ้ียแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน  
โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ย่ืนคําร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน 
  5.5 ถ้าผู้ย่ืนคําร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที่ 6 
การอทุธรณก์ารประเมินภาษี  

 
 ผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่เห็นด้วยกับการประเมินตามมาตรา 44 ประเมิน
เพ่ิมเติมตามมาตรา 53 หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 61 เนื่องจากเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียก
เก็บภาษีไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษี
ได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้เสียภาษีย่ืนคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการ
เรียกเก็บภาษ ี  

2. ผู้บริหารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องดังกล่าว และแจ้งคําส่ัง
พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า  

3. หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคํา
ร้องของผู้เสียภาษ ี

4. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคําร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจํานวนภาษีที่จะต้องเสียเป็น
หนังสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชําระภาษีคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว 

5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคําร้องของผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

6. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคําอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน   
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ดังกล่าว 

7. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีอํานาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือเรียก หากผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นก็ได้ 

8. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่น และต้องแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็น
หนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ โดยจะเรียกเก็บภาษีเกินกว่าจํานวนภาษีที่ทํา
การประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่ 

9. หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกําหนด
ระยะเวลา 60 วัน และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้ อมกับวันครบกําหนดระยะเวลา             
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 

10. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป 
ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษี แต่ต้องย่ืนฟ้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  
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11. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์ ให้
แจ้งคําวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มีคําสั่งคืนเงิน และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้มีคําส่ังคืนเงิน 

12. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบ้ียแก่ผู้ได้รับคืน
เงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ชําระภาษีถึง
วันที่มีคําวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน 

13. ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยฟ้อง
เป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

15. การคัดค้านและการอุทธรณ์ ไม่เป็นการทุเลาการชําระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะย่ืนคําร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชําระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคําส่ังให้ทุเลาการชําระภาษีแล้ว         
ในกรณีนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําส่ังให้ทุเลาการชําระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพ่ิมขึ้นจากจํานวนภาษีที่ต้องเสียใน
ปีกอ่น และจะส่ังให้วางประกันตามที่เห็นสมควรได้ 

16. ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นส่ังให้ทุเลาการชําระภาษีไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระทํา
การใด ๆ เพ่ือประวิงการชําระภาษี หรือจะกระทําการโอน ขาย จําหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือ
บางส่วนเพื่อให้พ้นอํานาจการยึดหรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจเพิกถอนคําส่ังให้ทุเลาการชําระภาษีนั้นได้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 ภ
าษ

ีที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง

ปล
ูกส

ร้า
ง 

บทที่ 7 
แนวทางการบังคับภาษีค้างช าระ 

 การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินในทางกฎหมายมี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคําพิพากษาศาล (มีการนําคดีขึ้นสู่การพิจารณา   

ของศาล) 
 ๒. การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายเฉพาะ (ไม่ต้องนําคดีขึ้นสู่การพิจารณา

ของศาล)    
 การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๒ แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกําหนดให้อํานาจผู้บริหารท้องถิ่นออกคําส่ังเป็น
หนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษี โดยให้นําวิธีการตามประมวลกฎหมาย               
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งหมายถึง การดําเนินการออกคําส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีโดยมิต้องนําคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้กําหนดขั้นตอน วิธีการ และเง่ือนไขในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น  
จึงต้องวางแนวทางไว้ ดังนี้  
  1. ก่อนที่จะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อออกคําส่ังเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ค้างชําระภาษี จะต้องตรวจสอบก่อนว่าได้มีการแจ้งการประเมินภาษีตามแบบที่กฎหมายกําหนดแล้ว หรือไม่  
  ๒. เมื่อได้แจ้งการประเมินภาษีแล้ว แต่ผู้เสียภาษียังไม่ได้ชําระภาษี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคม เพ่ือให้ ผู้ ค้างชําระภาษีมาชําระภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม  
ให้ครบถ้วน โดยกําหนดระยะเวลาแจ้งเตือนให้มาชําระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว 
  ๓. ก่อนเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคําส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระ
ภาษ ีเบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม  ต้องพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน  
         ๔. เมื่อพ้นกําหนด ๙0 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบอีกครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดว่า การใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทางปกครอง             
ต้องใช้เท่าที่จําเป็น ดังนั้น จึงควรมีหนังสือแจ้งเตือนก่อนการบังคับทางปกครองเป็นครั้งสุดทา้ย 
  ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสีย
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างดังกล่าวได้ เพ่ือนําเงินมาชําระภาษีค้างชําระ เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อัน
เนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์ สินได้  แ ต่ถ้าในกรณี ผู้ออกคําส่ังดังกล่าวเป็น
นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกเมืองพัทยา ต้องได้รับความเห็นชอบ  

จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน จึงออกคําส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้  
     ๖. เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจ ดังนี้  
     (1) มีหนังสือเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคํา 
     (2) ส่ังให้ผู้เสียภาษีนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างชําระ  

มาตรวจสอบได้   
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     (3) การออกคําส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษี โดยคําส่ังให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด  
และต้องปิดคําส่ังไว้ ณ สํานักงานหรือท่ีทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ชุมชนในตําบล หมู่บ้านที่
จะทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนกับส่งคําส่ังให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบ 
    (4) เข้าไปในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นโดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 
    (4.1) ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อย 2 คน 
    (4.2) แสดงบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระหว่างปฏิบัติงาน  

ต่อผู้เสียภาษี ถ้าไม่ปรากฏตัวผู้เสียภาษีให้แสดงต่อบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ในสถานที่นั้น หรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินทราบ แต่ถ้าไม่พบบุคคลใดให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเป็นพยาน         
เพ่ือทําการดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบโดยเร็ว 
    (4.3) การดําเนินการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษี ต้อง
กระทําโดยสมควรแก่เหตุ และพึงทราบว่าบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่จะยึดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียภาษี 
โดยมีอํานาจเท่าที่จําเป็นในการค้นสถานที่ใดๆ อันเป็นของผู้เสียภาษี หรือที่ผู้เสียภาษีได้ครอบครองอยู่ 
          (4.4) หากมีผู้ขัดขวาง ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่ากล่าวแต่โดยดีก่อน และหากผู้นั้นยังขัดขวางอยู่อีก  
ให้เจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ือดําเนินการดังกล่าวต่อไป 

  ๖. เพ่ือประโยชน์ในการสืบหาทรัพย์สิน ผู้บริหารท้องถิ่นควรกําหนดตัวเจ้าหน้าที่สืบทรัพย์อย่างน้อย
สองคนขึ้นไป เพ่ือร่วมกันสืบหาข้อมูลทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีว่ามีข้อมูลทรัพย์สินอยู่ ณ ที่ใดบ้างสําหรับ
ตัวอย่างแหล่งข้อมูลในการสืบหาทรัพย์สินมีดังนี้ 
               (๑) กรมท่ีดินหรือสํานักงานที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
สําหรับการขอตรวจสอบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ค้างชําระภาษี 
หรือภาระผูกพัน หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ และขอสําเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ เป็นต้น  
     (๒)  สถาบันการเงิน /ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ หรือสาขา ซึ่งผู้ ค้างชําระภาษีมี
ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการตั้งอยู่ โดยทําหนังสือขอข้อมูลในบัญชีเงินฝากของผู้ค้างชําระภาษี โดยแจ้ง
รายชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเงินได้ จํานวนเงินที่ค้างชําระภาษี หรือข้อมูลอ่ืนที่
จําเป็นให้สถาบันการเงิน /ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ หรือสาขา ทราบ เพื่อทําการส่งข้อมูลบัญชีเงิน
ฝากของผู้ค้างชําระภาษีต่อไป 

     (๓) สํานักงานภาษีสรรพากรพ้ืนที่ สํานักงานสรรพากรจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้  เพ่ือ
ทราบข้อมูลต่างๆ เช่น รายการทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี เป็นต้น เป็นการทราบถึงที่มาของรายได้ของผู้ค้างชําระ
ภาษีในเบ้ืองต้น 

     (๔) กรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนยานพาหนะตามกฎหมาย  
     (๕) ที่ว่าการอําเภอ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ หรือการจด
ทะเบียนตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์พาหนะตามท่ีกฎหมายกําหนด    

    (๖) ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่ผู้ค้างภาษีมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาต่างๆ 
เช่น สัญญาจ้าง สัญญาเช่า โดยผู้ค้างภาษีได้มีการวางหลักประกันสัญญากับหน่วยงานที่ทําสัญญาดังกล่าว 
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  ๗. เมื่อได้ข้อมูลทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีแล้ว ให้จัดทําบันทึกเป็นหนังสือเพ่ือเสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยจัดทําตารางบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน รายละเอียดประเภททรัพย์สิน ประมาณราคา
ทรัพย์สิน ภาระติดพันในทรัพย์สิน เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพ่ือออกคําส่ังเป็นหนังสือยึดหรืออายัด
แล้วแต่กรณี แต่กรณีการออกคําส่ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ก่อนดําเนินการออกคําส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ดังกล่าว  

 ๘. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบในการดําเนินการออกคําส่ังยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นก็สามารถออกคําส่ังเป็นหนังสือเพ่ือทําการยึดหรืออายัดต่อไปได้  
โดยผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคําส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองคนขึ้นไป เพ่ือร่วมกันปฏิบัติหน้าที่บังคับให้
เป็นไปตามคําส่ังดังกล่าว  
 ๙. กรณีคําส่ังยึดให้ทําการปิดคําส่ังยึดทรัพย์สินไว้ที่อําเภอ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และท่ีชุมชนในตําบล หมู่บ้านที่ยึดทรัพย์สิน พร้อมกับส่งคําส่ังยึดทรัพย์สินนั้นให้เจ้าของทรัพย์สิน
ทราบด้วยและกรณีมีคําส่ังอายัดให้ส่งคําส่ังอายัดให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบด้วย เพื่อให้งดเว้นการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินที่ถูกอายัดนั้น  
แนวทางการด าเนินการยึดทรัพย์สิน 

๑. ๑. ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษี (ยึด) 
    (๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน/เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สอยส่วนตัว  รวมราคาไม่เกิน รวมราคาไม่เกิน ๕ ๕ หมื่นบาท หมื่นบาท  
    (๒) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการเล้ียงชีพหรือประกอบวิชาชีพ รวมราคาไม่เกิน รวมราคาไม่เกิน ๑ ๑ แสนบาทแสนบาท 

            (๓) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ทําหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของผู้ค้างภาษี 
      (๔) ทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษ ี

      (๕) ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น แหวนประจําตระกูล เป็นต้น 
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินจะต้องทําการยึด

ทรัพย์สินในเวลากลางวันหรือเวลาทําการของสถานประกอบการนั้น  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได้รับ
อนุญาตจากผู้มีอํานาจออกคําส่ังก็ให้กระทําได้ 

๓.  ก่อนยึดทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ต้องแสดงคําส่ังยึดทรัพย์สินต่อผู้ค้างชําระภาษี ถ้าไม่ปรากฏตัวบุคคลดังกล่าวให้แสดงต่อบุคคลซึ่งบรรลุ                    
นิติภาวะที่อยู่ในสถานที่นั้นหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินทราบ แต่ถ้าไม่พบบุคคลใดให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเป็นพยานเพ่ือทําการยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น  และต้องแจ้งให้ผู้ค้างชําระภาษี
ทราบโดยเร็ว 

๔. เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  มีอํานาจเท่าที่
จําเป็นในการค้นสถานที่ใด ๆ อันเป็นของผู้ค้างชําระภาษี หรือผู้ค้างชําระภาษีได้ครอบครองอยู่ ทั้งมีอํานาจที่
จะยึดและตรวจสมุดบัญชีหรือกระทําการใด ๆ ตามสมควร หรือเพ่ือเปิดสถานที่อยู่หรือส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว
แล้ว รวมทั้งตู้นิรภัยหรือที่เก็บของอ่ืน ๆ แล้วรายงานให้ผู้มีอํานาจออกคําส่ังทราบ  

๕. การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อยสองคน โดยแต่งเครื่องแบบและแสดงบัตรประจําตัว
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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๖. วิธีการยึดสังหาริมทรัพย์ให้จัดเตรียมหลักฐานที่ตรวจสอบได /ไป ณ ที่ตั้งทรัพย์/บันทึกรายละเอียด
ทรัพย์/ประทับตราทรัพย์  

๗. การยึดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างจะต้องทาการยึดให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยวิธีประทับตราหรือ
กระทาโดยวิธีอ่ืนใดที่เห็นสมควร 

๘. การยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้นําหนังสือสําคัญสาหรับทรัพย์สินนั้นมาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 

ถ้าเป็นที่ดินต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ เพ่ือจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือสําคัญ
แห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นยังไม่ออกหรือนํามาแสดงไม่ได้หรือหาไม่พบ ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้ถือว่าการ
ที่ได้แจ้งการยึดต่อผู้ค้างภาษีและเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว 
    ๙. การยึดทรัพย์สินที่จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทราบเพ่ือ                 
เจ้าพนักงานจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน  
           ๑๐. ถ้ามีผู้ขัดขวาง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินชี้แจงแต่โดยดีก่อน ถ้าผู้นั้นยังขัดขวางอยู่อีกให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ยึด อายัด 
และขายทอดตลาดทรัพย์สินขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ือดาเนิน
การยึดทรัพย์สินต่อไป 

 ๑๑. กรณีทรัพย์สินถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไว้แทนเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแล้ว  
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินทําการยึดทรัพย์สิน
นั้นอีก แต่ให้ย่ืนคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นตามแบบที่
ศาลกําหนด เพ่ือขอเข้าเฉล่ียในทรัพย์สินหรือเงินท่ีขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้น 

 ๑๒. การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด 
       (๑) เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําการยึด 

               (๒) ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือส่ิงของขนย้ายลําบากให้ผู้มีอํานาจออกคําส่ังยึดพิจารณามอบให้
บุคคลที่สมควรดูแล  

       (๓) การมอบตาม (๒) ผู้มอบต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหาย เว้นแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย 

แนวทางการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด   
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษี

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อํานวยการสํานัก/กองคลังท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่
ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นกรรมการ และฝ่ายเลขานุการจัดทําสรุปรายงานผลการขาย
ทอดตลาดดังกล่าว 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประกาศขายทอดตลาดแสดงรายละเอียดทรัพย์สินที่จะขาย ดังนี้ 
    (1) ชื่อเจ้าของทรัพย์ ผู้สั่งให้ขาย  
    (2)  รายเอียดของทรัพย์ที่จะขาย โดยกําหนดประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด อายุทรัพย์ เท่าท่ี 

ทราบ   
    (3) ระบุข้อสัญญา คําเตือน เง่ือนไขต่างๆ  เช่น ราคาเริ่มต้นของทรัพย์ อัตราการเพ่ิมราคา 

การประมูล เป็นต้น 

    (4) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีขายทอดตลาด  
๓. จัดส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้ค้างชําระภาษ ีและผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย 



 

 

69 

 ภ
าษ

ีที่ด
ินแ

ละ
สิ่ง

ปล
ูกส

ร้า
ง 

๔. ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ที่ชุมชน สถานที่ราชการ  

อันสมควรจะปิดได้ และแจ้งในหนังสือพิมพ์ฉบับที่แพร่หลายทั่วไป ให้รู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๕. ก่อนทําการขายตลาดจะต้องปักธงเครื่องหมายการขายทอดตลาดเป็นธงหมากรุก ขาวแดง  
ณ สถานที่ขายทอดตลาด อ่านประกาศ ข้อสัญญา คําเตือน เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการขายทอดตลาดโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ขาย  

๖. การขายทอดตลาดจะต้องมีการร้องขานราคา ๓ ครั้ง เช่น หนึ่งแสนบาท ครั้งที่ ๑ หนึ่งแสนบาท 
ครั้งที ่๒ หนึ่งแสนบาท ครั้งที่ ๓ เมื่อไม่มีผู้ใดให้ราคาสูงกว่าหลังจากขานครั้งที่ 3 ให้ตกลงขาย โดยวิธีการเคาะ
ไม้ หรือทํากิริยาอ่ืนใด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดได้ทราบว่าตกลงขายทรัพย์ที่ยึดนั้นแล้ว  

๗. กําหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินควรดําเนินการ ดังนี้ 
               (๑) กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นที่ดิน ให้กําหนดวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สิน 
               (๒) กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ รวมทั้งทรัพย์สินอ่ืน ๆ กําหนดวันขาย
ทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สิน 

               (๓) กรณีที่มีเหตุจําเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินอาจดําเนินการ
ขายทอดตลาดได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน นับแต่วันยึดทรัพย์สินเสร็จ 

              (๔) กรณทีรัพย์ที่ยึดมาเป็นของสดหรือเสียง่ายให้นําออกขายได้ทันทีหรือขายโดยวิธีอ่ืน  
 ๘. ห้ามมิให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจําเป็นที่พอจะชําระ
ภาษีค้างชําระ เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม และไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทน 
       ๙. กรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระเงินภาษีค้างชําระ 
เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาดแล้ว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และแจ้งถอนการยึดหรืออายัดไปยัง  

เจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ชําระค่าภาษีค้างชําระ เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม 
และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว 
 ๑๐. ห้ามมิให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีในระหว่างเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ 
ตามมาตรา 73 หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงท่ีสุด 
           ๑๑. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างชําระ เบ้ียปรับ เงินเ พ่ิม  
และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้ค้างชําระภาษี 
  ๑๒. กรณีที่เป็นการขายทอดตลาดตามคําพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษีค้างชําระสําหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้ นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพ่ือให้      
เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับจํานวนค่าภาษีค้างชําระ และนําส่งเงิน
ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือชําระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชําระดังกล่าว 
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แนวทางการด าเนินการอายัดทรัพย์สิน  
           ๑. การอายัดทรัพย์สินเป็นการส่ังให้ผู้ค้างชําระภาษีหรือบุคคลภายนอก มิให้จําหน่าย จ่ายโอนหรือ
กระทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้ ส่ังอายัดไว้ หรือการส่ังให้บุคคลภายนอกมิให้
นําส่งทรัพย์สินหรือชําระหนี้แก่ผู้ค้างชําระภาษี และให้ส่งมอบหรือชําระหนี้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ตัวอย่าง 

     (1) กรณีอายัดเงินฝาก = เลขที่บัญชีธนาคาร (ถ้ามี) ประเภทบัญชี ชื่อธนาคาร ฯลฯ 
          (2) กรณีอายัดเงินเดือน = ชื่อสถานที่ทํางาน อัตราเงินเดือน  

๒. สิทธิเรียกร้องที่อายัดได้ 
      (๑) (๑) เงินในบัญชีสถาบันการเงินของผู้ค้างภาษี  

          (๒) (๒) ค่างวดงานตามสัญญาจ้างงาน  
          (๓) (๓) หลักประกันสัญญาต่างๆ  

          (๔) (๔) เงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้าง คนงานที่ไม่ได้ทํางานในหน่วยงานราชการ 

          (๕) (๕) เงินค่าป่วยการ เงินประจําตําแหน่ง 
          (๖) (๖) เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ                               
           ๓. สิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษี (อายัด) 

    (๑) เบ้ียเลี้ยงชีพ เงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเล้ียงชีพ  
    (๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จและเบ้ียหวัดของข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ

รัฐบาล และเงินสงเคราะห์หรือบํานาญที่รัฐได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ค้างชําระภาษ ี

        (๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์  หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของ
พนักงานลูกจ้างหรือคนงาน นอกจาก (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ผู้ค้างชําระภาษีในฐานะที่เป็นบุคคลเหล่านั้น 
หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ค้างชําระภาษีตามจํานวนที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร  
      (๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ ผู้ค้างชําระภาษีได้รับ เนื่องจากความตายของบุคคลอ่ืนจํานวน 

ตามท่ีจําเป็น 
    (๕)  มีกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่า สิทธิเรียกร้องใดไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  

                  - เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ   
                  - เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

                  - ค่าทดแทน 

                  - ค่ารักษาพยาบาลที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับจากประกันสังคม 
 ๔. ต้องให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินก่อนที่จะดําเนินการอายัด เนื่องจากเป็นข้อมูลของบุคคลการกระทําการ
สืบทรัพย์ควรกระทําด้วยความระมัดระวัง 
 

ทั้งนี้  ปัจจุบันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะการบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระ
เงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนดให้นําวิธีการยึด อายัด  และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม  จึงไม่มีรายละเอียด 

วิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการบังคับทางการปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
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การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและ
มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนดําเนินการแทนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่
กําหนดให้ชําระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสียรายได้ในที่สุด ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใน
การบังคับทางปกครองเพ่ือให้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมย่ิงขึ้น โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ไว้เป็นแนวทางในการใช้มาตรการทางปกครอง 
ซ่ึงการบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินจะแบ่งการบังคับเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 

    (๑) การบังคับโดยเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องดําเนินการยึด อายัด ภายในสิบปีนับแต่คําส่ัง
ให้ชําระเงินเป็นที่สุดโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กําหนดเพิ่ม
อํานาจในการสืบทรัพย์ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตาม
มาตรา ๖๓/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกฎกระทรวง
กําหนดขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวไว้ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวง) 

   (๒) การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี หน่วยงานของรัฐจะต้องสืบทรัพย์ก่อน และถ้าได้ข้อมูล
ทรัพย์สินมาแล้ว อาจย่ืนต่อศาลที่มีอํานาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแทนได้ 
โดยการบังคับคดีจะต้องดําเนินการยึดหรืออายัดภายในสิบปีนับแต่คําส่ังให้ชําระเงินเป็นที่สุด  

    โดยที่มาตรา ๖๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้
กําหนดว่า ถ้าบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้
มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามบทบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่นั้นจะใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้แทนได้ ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่า การใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองบังคับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างกับผู้ค้างชําระนั้น อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่า หรืออาจเกิด
ผลสําเร็จในการดําเนินการน้อยกว่าการใช้มาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด อายัด ขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน หรือไม่สามารถบังคับตามคําส่ังทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถใช้
ดําเนินการตามข้ันตอนการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้  
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บทที่ 8 
บทก าหนดโทษ 

โทษทางอาญา 
1. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 หรือของ

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

2. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือของพนักงานประเมิน 
ตามมาตรา 45 หรือหนังสือเรียกหรือคําส่ังของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
ตามมาตรา 63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

3. ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา 33 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

4. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62 หรือทําลาย ย้ายไปเสีย      
ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําส่ังให้ยึด หรืออายัด ต้องระวางโทษจําคุก       
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตาม มาตรา 80 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  

6. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียงการเสียภาษี   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

7. ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ     
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระทําการและละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติ
บุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

ความผิดตามข้อ 1 , 2 , 3 และ 5 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้ และเมื่อผู้กระทําความผิดชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน 
ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ถ้าผู้กระทําผิดไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้ดําเนินคดีต่อไป 

เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด   
ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
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บทที่ 9 
การรายงานข้อมูล 

 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําข้อมูลรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็นรายแปลง ดังนี้ 
 1.1 รายการที่ดิน ประกอบด้วย 
  (1) ประเภทที่ดิน 
  (2) เลขที่เอกสารสิทธ์ิ 
  (3) เลขที่ดิน 
  (4) หน้าสํารวจ 
  (5) จํานวนเนื้อที่ดิน 
  (6) ลักษณะการทําประโยชน์ในที่ดิน 
  (7) ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
  (8) อัตราภาษีท่ีจัดเก็บของที่ดิน 
  (9) การยกเว้นและลดหย่อนภาษีของที่ดิน 
  (10) จํานวนภาษีท่ีต้องเสีย 
 1.2 รายการส่ิงปลูกสร้าง ประกอบด้วย 

  (1) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง 
  (2) เลขที่ส่ิงปลูกสร้าง 
  (3) จํานวนพื้นที่ส่ิงปลูกสร้าง 
  (4) ลักษณะการทําประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง 
  (5) อายุสิ่งปลูกสร้าง 
  (6) ราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง 
  (7) อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 
  (8) การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีของส่ิงปลูกสร้าง 
  (9) จํานวนภาษีท่ีต้องเสีย 
 1.3 รายการอาคารชุด ประกอบด้วย 
  (1) ชื่ออาคารชุด 
  (2) เลขที่ห้องชุด 
  (3) จํานวนพื้นที่ห้องชุด 
  (4) ลักษณะการทําประโยชน์ในห้องชุด 
  (5) ราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุด 
  (6) การยกเว้นและลดหย่อนภาษีของอาคารชุด 
  (7) จํานวนภาษีท่ีต้องเสีย 
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 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีและข้อมูลสรุปผล        
การจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปีที่ผ่านมา ดังนี้  
  2.1 จํานวนผู้เสียภาษี 
  2.2 จํานวนเงินภาษีท่ีจัดเก็บได้ 
  2.3 จํานวนผู้ค้างชําระภาษี 
  2.4 จํานวนเงินภาษีค้างชําระ 
 3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานคร จัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 และ 2                
ให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจําจังหวัด ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
 4. ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิ งปลูกสร้างประจําจั งหวัดจัดส่งข้อมูลตามข้อ 3 และ
กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 และ 2 พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีมายัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 5. รูปแบบ วิธีการจัดทําข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด 
 6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับรายงานตามข้อ 4 และจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
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พระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วย  

ภาษีบ ารุงท้องที่ 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓ และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี  เพ่ือให้
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติ น้ี เรียกว่า  “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญั ติน้ี  ให้ใช้บังคับ 

ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 

(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 

(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๓)  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 

(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๖) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๕๖  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 

(๘) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖ 

(๙) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

(๑๐) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๑๒) พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่   
พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

มาตรา ๔ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบั งคับใดที่ ใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง
หรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ น้ีใช้บังคับ  ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน 

ของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ  
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุง
ท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่  ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 

้หนา   ๒๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ  หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  หรือตามความตกลง
ระหว่างประเทศ  หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ภาษี”  หมายความว่า  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
“ผู้เสียภาษี”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  

หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีตามพระราชบัญญัติ น้ี   และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้ เสียภาษี  

ตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 

“ที่ดิน”  หมายความว่า  พื้นดิน  และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย  
“สิ่งปลูกสร้าง”  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  ที่บุคคล

อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได ้ หรือที่ใช้เป็นที่เกบ็สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  

“ห้องชุด”  หมายความว่า  ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่”  หมายความวา่  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า   
(๑) เขตเทศบาล 

(๒) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๓) เขตกรุงเทพมหานคร 

(๔) เขตเมืองพัทยา 
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด  แต่ไม่หมายความรวมถึง 

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี 

(๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

้หนา   ๒๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(๔) นายกเมืองพัทยา  
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) เทศบัญญัติ 
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
(๕) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด  แต่ไม่หมายความ 

รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์”  หมายความว่า  คณะกรรมการก าหนด 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

“คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณี 

“พนักงานส ารวจ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ 
“พนักงานประเมิน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี 

“พนักงานเก็บภาษี”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับช าระภาษี  และเร่งรัด 

การช าระภาษี 

“ปี”  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศน้ัน  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๒๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๘ ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปน้ีได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  
หรือในกิจการสาธารณะ  ทั้งนี้  โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาตหิรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน  ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา 
หรือความตกลงอ่ืนใด 

(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ  ทั้งน้ี  ให้เป็นไป  

ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 

(๕) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือ
กิจการสาธารณะ  หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์  นักพรต  นักบวช  หรือบาทหลวง  ไม่ว่าในศาสนาใด  
หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า  ทั้งน้ี  เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๖) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ  โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

(๗) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศก าหนด  ทั้งนี้  เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์  

(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 

(๙) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย  

ว่าด้วยอาคารชุด  
(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๑๒) ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๒๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่   ๑  มกราคม 

ของปีใด  เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีน้ัน  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  
การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี  ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า  

ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด  ให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึง   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  

มาตรา ๑๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และ
พนักงานเก็บภาษี  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี   ให้พนักงานตามวรรคหน่ึง  เป็นเจ้าพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับช าระภาษีแทนตามมาตรา  ๕๐  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับช าระ 

มาตรา ๑๓ การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออ่ืน  ให้เจ้าหน้าที่
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้ส่ง  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ท าการของบุคคลน้ันในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
บุคคลน้ัน  ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการที่ปรากฏว่าเป็นของ
ผู้เสียภาษีน้ันก็ได้ 

ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการที่ก าหนดในวรรคหน่ึงได้  จะกระท าโดยวิธีปิดหนังสือในที่  
ที่เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสียภาษีน้ันหรือลงประกาศแจ้งความ  

ในหนังสือพิมพ์ก็ได้ 
เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ

ดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

้หนา   ๒๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔ ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าว 

มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้  ให้ยื่นค าร้องขอขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อน
ก าหนดเวลาสิ้นสุดลง  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร  จะให้ขยายหรือให้เลื่อน
ก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้  

ก าหนดเวลาต่าง  ๆ  ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นเป็นการสมควร  จะขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาน้ันออกไปเป็นการทั่วไปตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง  
 

 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมสรรพากร  และ
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
เป็นเลขานุการ  และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริม  

การปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปน้ี 

(๑) วินิจฉัยปัญหาเกีย่วกับการจัดเกบ็ภาษีตามมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  และตามที่กระทรวงการคลัง 
หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ 

(๒) ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย  หรือ
กรุงเทพมหานคร  

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ 

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

้หนา   ๒๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๘ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่สุด  
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยในภายหลัง  ค าวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงน้ัน  ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่มีค าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว  ให้แจ้ง 

ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าน้ัน  
และให้ส่งเร่ืองดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบหมายก็ได้ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 

คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั 
 

 

มาตรา  ๒๑  ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด” ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนที่  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนหน่ึงคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี 

จ านวนห้าคน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน  เป็นกรรมการ  และให้ท้องถิ่นจังหวัด   
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดน้ัน  เป็นกรรมการร่วมด้วยจ านวนหน่ึงคน 

ให้นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๓๗  วรรคเจ็ด 

ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๕๖  หรือมาตรา  ๕๗   
และให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี  ค าว่า  “ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ในจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย 

มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  ให้น าความ
ในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว   
ให้ส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหน่ึง  ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  พร้อมทั้งส่งให้
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดอ่ืน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป   

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหน่ึง  ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเร่ืองพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า
ดังกล่าว 

การแจ้งและการส่งเร่ืองตามมาตราน้ี  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  จ านวนภาษีที่จัดเก็บได้  มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี
ให้แก่คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

้หนา   ๒๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึง  และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย 

ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่ก าหนดในวรรคหน่ึงให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง 
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ไดรั้บตามวรรคสองและวรรคสาม  และให้จัดส่งข้อมูล

ที่มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การรวบรวมและการจัดส่งข้อมูลตามมาตราน้ี  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๕ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  ๒๔  ให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี  พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย 

หมวด  ๔ 

การส ารวจและจดัท าบญัชีรายการทีด่ินและสิง่ปลูกสร้าง 
 

 

มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี 
การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน้ัน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดน้ี 

มาตรา ๒๗ ก่อนที่จะด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และแต่งตั้งพนักงานส ารวจเพ่ือปฏิบัติการ
ดังกล่าว  โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๒๘ ให้พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน 

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท  จ านวน  ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี 

ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานส ารวจต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแบบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศก าหนด 
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มาตรา ๒๙ ในการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้พนักงานส ารวจมีอ านาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการได้ และมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี  
ทั้งนี้  ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  พนักงานส ารวจอาจขอให้ผู้ เสียภาษี ช้ีเขตที่ดินหรือ 

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ 
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ตามวรรคหน่ึงให้แก่พนักงานส ารวจ  ให้พนักงานส ารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือมีหนังสือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
โดยต้องแสดงประเภท  จ านวน  ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศก าหนด  และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือสถานที่อ่ืนด้วยตามที่เห็นสมควร  ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าว  

ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท าขึ้น  

ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ให้ผู้เสียภาษีย่ืนค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้พนักงานส ารวจด าเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงอีกคร้ังหน่ึงโดยเร็ว  ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ด าเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการด าเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสามสิบวัน  

นับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากผู้เสียภาษี 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่า 
ด้วยเหตุใด  อันมีผลท าให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง 
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ันต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใน  

หกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์ ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  

มาตรา ๓๔ การแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจตามมาตรา  ๒๗   
การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา  ๓๐  การแจ้งผลการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๓๒  และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  ๓๓  อาจด าเนินการโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรอืด้วยวิธกีารอ่ืนใดได้  ทั้งนี้  
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

หมวด  ๕ 

ฐานภาษี  อัตราภาษี  และการค านวณภาษี 
 

 

มาตรา ๓๕ ฐานภาษีเพ่ือการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี  ได้แก่  มูลค่าทั้งหมด 

ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
การค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ที่ดิน  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(๒) สิ่งปลูกสร้าง  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์  การค านวณมูลค่าให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้เป็นไปตามราคา

ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  

มาตรา ๓๖ ให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  แล้วแต่กรณี  ส่งบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา  ๓๕  ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่ เป็นห้องชุดน้ันตั้งอยู่ใน 

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดประกาศ  

ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
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มาตรา ๓๗ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี 

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม 

ของฐานภาษี 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละหน่ึงจุดสองของฐานภาษี 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 

การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม  (๑)  ต้องเป็นการท านา  ท าไร่  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัตว์น้ า  และกิจการอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด  ทั้งน้ี  ในการจัดท าประกาศดังกล่าวให้น าความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย 

การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม  (๒)  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม  (๔)   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหน่ึง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  โดยจะก าหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้  ทั้งน้ี  ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่ก าหนด  

ตามวรรคหนึ่ง  และจะก าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ก็ได้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า  ให้มีอ านาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดอัตราภาษีที่ใช้
จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในวรรคหน่ึง  

ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน  เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ประจ าจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม  

ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้  
ในกรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษี  

ตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอ  

สภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จังหวัด  หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  
หากสภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็ภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีที่จัดเก็บ  และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี  ณ  ส านักงาน
หรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ของปีน้ัน  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน 

การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันรวมกันในการค านวณภาษีไม่เกิน  

ห้าสิบล้านบาท  
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่  ๑  มกราคมของปีภาษีน้ัน  
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท 
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ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 
๑  มกราคมของปีภาษีน้ัน  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือค านวณ 

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
มิให้น าความในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองมาใช้บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง 

ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย  

การทะเบียนราษฎรในวันที่  ๑  มกราคมของปีภาษีน้ัน  ซึ่งต้องย้ายช่ือออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจ าเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศก าหนด  โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายช่ือออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร  เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 

มาตรา ๔๒ การค านวณภาษีให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งค านวณได้ 
ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐ หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามมาตรา  ๓๗  ตามสัดส่วนที่ก าหนดในมาตรา  ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหน่ึง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน  ให้เรียกเก็บภาษีส าหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่  เพ่ิมขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา  ๓๗  (๔)  ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังทิ้งไวว้่างเปล่าหรอืไมไ่ดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน  ให้เพิ่มอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี  แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม 

หมวด  ๖ 

การประเมินภาษี  การช าระภาษี  และการคนืภาษี 
 

 

มาตรา ๔๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี  โดยส่ง 
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๙  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
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การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ราคาประเมินทุนทรัพย์  อัตราภาษี  
และจ านวนภาษีที่ต้องช าระ 

มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี  ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล 

ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปน้ีมีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษี 

(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 

(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ว่าด้วยสาบสูญ 

(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  แล้วแต่กรณี 

(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล 

(๕) ผู้ช าระบัญชี  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 

(๖) เจ้าของรวมคนหนึง่คนใด  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินน้ันเป็นของต่างเจ้าของกัน  ให้ถือว่า
เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 

มาตรา ๔๙ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวนภาษีที่ได้มี 
การแจ้งประเมิน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ส านักงานเทศบาล  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล 

(๒) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

(๓) ส านักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ันตั้งอยู่  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน  

เขตกรุงเทพมหานคร 

(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา 

(๕) ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด  ส าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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ในกรณีที่มีความจ าเป็น  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจก าหนดให้ใช้สถานที่อ่ืนภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  เป็นสถานที่ส าหรับช าระภาษีตามวรรคหน่ึงได้ตามที่เห็นสมควร 

การช าระภาษีตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน 

เป็นวันที่ช าระภาษี 

มาตรา ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้  

การช าระภาษีตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช าระภาษี 

มาตรา ๕๑ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับการช าระภาษี  ผู้เสียภาษีอาจช าระภาษี
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือโดยการช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอ่ืนใด  ทั้งน้ี   
การช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอ่ืนใดน้ัน  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

กรณีช าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่ได้รับแจ้ง  

การประเมิน  โดยส่งธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง  สั่งจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ันตั้งอยู่  และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ 
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช าระภาษี 

กรณีช าระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใด  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่ได้รับแจ้ง  

การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่ก าหนด  และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ  

วันที่มีการช าระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่ก าหนดเป็นวันที่ช าระภาษี  
มาตรา ๕๒ ในการช าระภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี  ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระเป็นงวด  

งวดละเท่า  ๆ  กันก็ได้   
จ านวนงวดและจ านวนเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิผ่อนช าระ  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน  

การผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีตามวรรคหน่ึงไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนดในการผ่อนช าระ   

ให้ผู้ เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช าระ  และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหน่ึงต่อเดือนของจ านวนภาษี 

ที่ค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน 
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มาตรา ๕๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ 

ไม่ครบถ้วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี  

มีหน้าที่ต้องเสียได้  ทั้งนี้  ให้น าความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง และมาตรา  ๔๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหน่ึง  จะกระท ามิได้  เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้าย  

แห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่ต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี 

ตามวรรคหน่ึง  และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

ในกรณีที่มีการช าระภาษีไว้เกินจ านวนที่จะต้องเสีย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพ่ือให้  

มารับเงินที่ช าระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
มาตรา ๕๔ ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสีย   

ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น้ันมีสิทธิ  
ได้รับเงินคืน   

การขอรับเงินคืนตามวรรคหน่ึง  ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ภายในสามปีนับแต่วันที่ช าระภาษี ในการน้ี  ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร  
หลักฐาน  หรือค าช้ีแจงใด ๆ  ประกอบค าร้องด้วย  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาค าร้องให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง  ทั้งน้ี  ในกรณีที่ผู้บ ริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิ 
ได้รับเงินคืน  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง โดยต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีค าสั่ง 

ในกรณีที่ผู้บ ริหารท้องถิ่นเห็นว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษี ผิดพลาด   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหน่ึงต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน  

ที่ได้รับคืนโดยไม่คดิทบต้น  นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรบัคืนเงนิจนถึงวันที่คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ที่ได้รับคืน 

ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่มารับเงินคืนภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้เงินน้ันตกเป็นของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมวด  ๗ 

การลดและการยกเวน้ภาษี 
 

 

มาตรา ๕๕ การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  ให้กระท าได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา  แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษีที่จะต้องเสีย 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกท าลายให้เสื่อมสภาพดว้ยเหตอัุนพ้นวสิัยที่จะปอ้งกันได้โดยทั่วไป  ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั  หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพ้ืนที่ที่เกิดเหตุน้ันในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหน่ึงได้  ทั้งน้ี  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มี เหตุ อันท าให้ที่ดินได้ รับความเสียหายหรือท าให้สิ่ งปลูกสร้าง 

ถูกร้ือถอนหรือท าลาย  ห รือช ารุดเสียหายจนเป็น เหตุ ให้ต้องท าการซ่อมแซมในส่วนส าคัญ   
ให้ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าขอลดหรือยกเว้นภาษีที่จะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

เมื่อมีการยื่นค าขอลดหรือยกเวน้ภาษีตามวรรคหน่ึง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง  หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เช่ือได้ว่ามี เหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกค าสั่งลด
หรือยกเว้นภาษีได้  ทั้งน้ี  โดยค านึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

หมวด  ๘ 

ภาษีค้างช าระ 
 

 

มาตรา ๕๘ ภาษีท่ีมิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติน้ี  จะกระท ามิได้  เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามมาตรา  ๖๐  ว่ามีภาษีค้างช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ัน  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา  ๖๗ 

้หนา   ๓๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างช าระให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา  ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของ
ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาน้ันทราบ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาจะตกลงก าหนดเวลาเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๖๑ เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช าระ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างช าระ  
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามที่ก าหนดในหมวด  ๙ 

มาตรา ๖๒ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมภายในเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
เพื่อน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด  อายัด  และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินน้ันได้  แต่ห้ามมิให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี 

เกินกว่าความจ าเป็นที่พอจะช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น  

ตามวรรคหน่ึง  ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกเมืองพัทยา  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

วิธีการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามวรรคหน่ึง  ให้น าวิธีการ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี  การยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี   
ไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน  

ตามมาตรา  ๔๗ 

มาตรา ๖๓ เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๒  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ 

(๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค า 
(๒) สั่งให้ผู้เสียภาษีน าบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานอ่ืนอันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างช าระ

มาตรวจสอบ  

้หนา   ๔๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๓) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ  ค้น  หรือยึดบัญชี   เอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษี  

(๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น  

ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่น้ัน  ในการน้ี  ให้มีอ านาจสอบถามบุคคลที่อยู่ในสถานที่น้ัน
เท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

การด าเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเรียกหรือค าสั่ง  และการออกค าสั่งและท าการตาม  (๓)  หรือ  (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว  ถ้าผู้เสียภาษีได้น าเงิน
มาช าระค่าภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ัน
และด าเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ช าระค่าภาษีที่ค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว  

มาตรา ๖๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๖๒  จะกระท ามิได้   
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา  ๗๓  หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา  ๘๒  
และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 

มาตรา ๖๖ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา  ๖๒  ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างช าระ  
เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  ทรัพย์สินน้ัน 

เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดตามค าพิพากษา 

ก่อนท าการขายทอดตลาด  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดแีจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แจ้งรายการภาษีค้างช าระ
ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ันต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก  

เจ้าพนักงานบังคับคดี  และเมื่อท าการขายทอดตลาดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจาก  

การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจ านวนค่าภาษีค้างช าระ  และน าส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อช าระหนี้ค่าภาษีที่ค้างช าระดังกล่าว  

้หนา   ๔๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๙ 

เบี้ยปรบัและเงนิเพ่ิม 
 

 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 

สี่สิบของจ านวนภาษีค้างช าระ  เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจ านวนภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  แต่ต่อมาได้ช าระภาษี
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจ านวน 

ภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 

หนึ่งต่อเดือนของจ านวนภาษีค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน  ทั้งนี้  มิให้น าเบี้ยปรับมารวม
ค านวณเพื่อเสียเงินเพ่ิมด้วย 

ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี  และได้มีการช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ขยายให้น้ัน  เงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนหรือ  

เศษของเดือน 

เงินเพ่ิมตามมาตราน้ี  ให้เร่ิมนับเมื่อพ้นก าหนดเวลาช าระภาษีจนถึงวันที่มีการช าระภาษี   
แต่มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีที่ต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ  และมิให้คิดทบต้น 

มาตรา ๗๑ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๒ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดน้ีให้ถือเป็นภาษี 

หมวด  ๑๐ 

การคดัค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี 
 

 

มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  ๔๔  หรือมาตรา  ๕๓  
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  ๖๑  แล้วเห็นว่า  การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีน้ันไม่ถูกต้อง  
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  โดยให้ 

ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ทั้งน้ี  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี  แล้วแต่กรณี 
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ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องดังกล่าว  และแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้แจ้งจ านวนภาษี 

ที่จะต้องเสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีมารับช าระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้ผู้เสียภาษีน้ัน 

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ดังกล่าว 

การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการช าระภาษี  เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นค าร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการช าระภาษีไว้ก่อน  และผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีแล้ว  
ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพ่ิมขึ้นจากจ านวนภาษี
ที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการช าระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว  ถ้าต่อมาปรากฏว่า   
ผู้เสียภาษีได้กระท าการใด ๆ  เพ่ือประวิงการช าระภาษี  หรือจะกระท าการโอน  ขาย  จ าหน่าย  หรือ 

ยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้พ้นอ านาจการยึดหรืออายัด  ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ  

เพิกถอนค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีน้ันได้ 
มาตรา ๗๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

การประเมินภาษีประจ าจังหวัด”  ประกอบด้วย  ผู้ ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ   
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนที่  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจ านวนหน่ึงคน  ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจ านวน 

ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ  

โดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทน
ของผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนด 
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ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการ  
อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อธิบดีกรมสรรพากร  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ปลัดกรุง เทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

โดยต าแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวน  

ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๗๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๕  มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ัน  อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๔  
และมาตรา  ๗๕  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(๖) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีค าสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่อง
อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อ่ืนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๗๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี   ให้น าความใน
มาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าที่  กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสีย 

ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 
มาตรา ๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

การประเมินภาษีมีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้ อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง  มาให้ถ้อยค าหรือ 

ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาแสดงได้  โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับหนังสือเรียก 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหน่ึง  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้ 

มาตรา ๘๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  มีอ านาจสั่งไม่รับอุทธรณ์   
ยกอุทธรณ์  เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ 

การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๗๓ วรรคสี่ และต้องแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ  ทั้งน้ี   
จะวินิจฉัยให้เรียกเกบ็ภาษีเกินกวา่จ านวนภาษีที่ท าการประเมินไม่ได้  เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบก าหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสองหรอืวรรคสาม  ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดตี่อศาลไดโ้ดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  มีค าวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์  
ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้มีค าสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่ได้มีค าสั่งคืนเงิน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละหน่ึงต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิ ดทบต้น  นับแต่วันที่
ช าระภาษีถึงวันที่มีค าวินิจฉัยให้คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้เงินน้ันตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๘๒ ผู้ อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

การประเมินภาษี  โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

หมวด  ๑๑ 

บทก าหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามมาตรา  ๒๘ หรือมาตรา  ๒๙  
หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  ๖๓  (๓)  หรือ  (๔)  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา  ๒๙  หรือ 

ของพนักงานประเมินตามมาตรา  ๔๕  หรือหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  ๖๓  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๘๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๖๒  หรือ
ท าลาย  ย้ายไปเสีย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึดหรือ
อายัด  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามมาตรา  ๘๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์ 

้หนา   ๔๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๘ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลน้ัน
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 

การด าเนินงานของนิติบุคคลน้ัน  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท าความผิด  ผู้น้ันต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดน้ัน ๆ  ด้วย 

มาตรา ๙๐ ความผิดตามมาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  หรือมาตรา  ๘๗   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ด าเนินคดีต่อไป 

เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยภาษี
บ ารุงท้องที่  และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ี   ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ 

ภาษีบ ารุงท้องที่  ที่ต้องเสียหรือที่พึงช าระหรือที่คา้งอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๙๒ ให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ๆ  
เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  

้หนา   ๔๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๓ มิให้น าความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา ๙๔ ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติน้ี  

ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหน่ึงร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหน่ึงพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด 

 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหน่ึงพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๒) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินสี่สิบล้านบาท  แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
รอ้ยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหน่ึง 

้หนา   ๔๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอ่ืนนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น  

ที่อยู่อาศัยตาม  (๒)  และ  (๓) 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหน่ึงร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตรา
ภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหน่ึงร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 

 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดสี่ 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหน่ึงพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหน่ึงพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก 

 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 

(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 

 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ
ศูนย์จุดสี่ 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหน่ึงพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหน่ึงพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก 

 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 

้หนา   ๔๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๕ ในสองปีแรกของการค านวณภาษีตามพระราชบญัญตัิน้ี  ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งค านวณได้ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐  
หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา  ๙๔  ตามสัดส่วนที่ก าหนดในมาตรา  ๓๘   
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหน่ึง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมี อาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติน้ี  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่าจ านวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสียหรือ 

พึงช าระในปีก่อน เหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี  ดังนี้ 
(๑) ปีที่หน่ึง  ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 

(๒) ปีที่สอง  ร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีที่เหลือ 

(๓) ปีที่สาม  ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 

มาตรา ๙๘ การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี  
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแทน  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



สรุปสาระส าคัญของร่างกฎหมายล าดับรอง 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เรียงรายมาตรา) 

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ที ่ มาตรา ประเภทกฎหมาย สาระส าคัญ 

1 8 (7) ประกาศกระทรวงการคลัง 
 

ยกเว้นภาษีที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือ
สถานสาธารณกุศลตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
- ยกเว้นภาษีส าหรับทรัพย์สินของมูลนิธิ องค์การ หรือสถาน               
สาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ 
และภาษีมูลค่าเพ่ิม เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 

2 8 (8) ประกาศกระทรวงการคลัง 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้
ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 

1) ต้องเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
2) ให้ส่วนราชการและเจ้าของทรัพย์สินจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ว่ายินยอมให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปี  
3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดประกาศความยินยอมให้ใช้
ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณะ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และในที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 

3 

 

8 (12) กฎกระทรวง 
(กระทรวงการคลัง) 

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี 
1) ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
2) ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่            
ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
3) ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาพ้ืนที่และ             
ยังมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
4) ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาม ดังนี้ 
    4.1) ทางอากาศ เฉพาะที่ดินว่างเปล่าในท่าอากาศยานที่กันไว้
เพ่ือความปลอดภัยตามมาตรฐานการบินรอบบริเวณทางว่ิง ทางขับ  
ลานจอดอากาศยาน และหลุมจอดอากาศยานระยะไกล 
    4.2) ทางบก เฉพาะที่ดินที่เป็นลาดจอดรถโดยสารสาธารณะใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
    4.3) ทางราง เฉพาะส่ิงปลูกสร้างที่เป็นอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า , 
ทางยกระดับส าหรับทางวิ่งรถไฟฟ้า และที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้
เป็นทางเดินรถไฟ 
    4.4) ทางน้ า เฉพาะส่ิงปลูกสร้างที่เป็นท่าเรือและย่ืนลงไปใน
ทะเล แม่น้ า หรือล าคลอง 
5) ทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับการสาธารณูปโภคและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในโครงการพักอาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ  
6) ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์/ห้องสมุด/หอศิลป์ ฯลฯ 
เฉพาะส่วนที่ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  



 

ที ่ มาตรา ประเภทกฎหมาย สาระส าคัญ 

   7) บ่อที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร 
และส่ิงปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว 
8) ที่ดินที่กฎหมายห้ามมิให้ท าประโยชน์ 
9) ทรัพย์สินของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่
จัดตั้งขึ้นตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศ 

4 10 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

การแจ้งการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองหรือการจด
ทะเบียนการเช่าในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
- ให้ส านักงานที่จังหวัด/ส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปตามรายการข้อมูลที่ก าหนด 

5 12 กฎกระทรวง 
(กระทรวงมหาดไทย) 

การมอบหมายให้ส่วนราชการรับช าระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความตกลงมอบหมายให้            
ส่วนราชการด าเนินการแทน โดยให้ส่วนราชการหักค่าใช้จ่าย              
ร้อยละ 3 ของภาษีที่รับช าระไว้แทน และน าส่งภาษีซึ่งหักค่าใช้จ่าย
แล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป 

6 21 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

1) ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
ประชุมเพ่ือเลือกกันเองเป็นผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น  
2) การเลือกผู้แทนต้องท าด้วยตนเอง  
3) องค์ประชุม มีจ านวนเท่ากับผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าประชุมเมื่อถึง
ก าหนดเวลาประชุม 
4) ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้อยู่ในที่ประชุมได้ไม่จ ากัด
จ านวน โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
5) ใช้วิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ตนประสงค์จะเลือก
จ านวนไม่เกิน 5 คน ลงแผ่นกระดาษใส่ภาชนะ  
6) ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกจนครบจ านวน 5 คน 
ในแต่ละประเภท 
7) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคะแนนถัดไป 
เพ่ือเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง บัญชีมีอายุ 2 ปี 
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7 23 
วรรคสี่ 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การแจ้งและการส่งเร่ืองเกี่ยวกับค าปรึกษาหรือค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ ดินและส่ิงปลูกสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด            
ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ส่ง
เอกสารที่ก าหนดมายังกระทรวงมหาดไทย  
2) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบอ านาจจากปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
และด าเนินการภายใน 15 วัน ดังนี้ 
   2.1) กรณีเห็นด้วย ให้แจ้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างประจ าจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและถือปฏิบัติ 
   2.2) กรณีไม่เห็นด้วย ให้ส่งความเห็นไปยังคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

8 24 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

ก า ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ใ ห้
กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อมูลรายการที่ดินและ             
ส่ิงปลูกสร้างในเขตของปีที่ผ่านมา จ าแนกเป็นรายแปลง พร้อมทั้ง
ปัญหา อุปสรรคและสรุปผลการจัดเก็บภาษีปีที่ ผ่านมา จัดส่ง
คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดภายใน 
เดือนมกราคม 
2) ให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดจัดส่ง
ข้อมูลที่ ไ ด้ รั บจากอง ค์กรปกครอง ส่ วนท้ องถิ่ น  พร้ อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
3) รูปแบบ วิธีการจัดท าข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้เป็นไปตามที่ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
4) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ
จัดส่งกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคม และรายงาน 
กระทรวงมหาดไทยทราบ 
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10 30 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่
ส ารวจแล้ว มาจัดท าบัญชีรายการเพ่ือประกาศ ณ ที่ท าการ หรือ
สถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควรไว้ไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั้งจัดส่ง
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้ ผู้ เ สียภาษีแต่ละรายทราบภายใน เดือน
พฤศจิกายนตามรายการข้อมูลที่ก าหนด พร้อมทั้งระบุล าดับที่ 
ในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย 
2) การจัดท าบัญชีตามแบบที่ก าหนด ให้แยกเป็นชุด เรียงล าดับ
ตามประเภทที่ดิน และชื่ออาคารชุด 

11 33 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

การแจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
1) ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ             
ส่ิงปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดภายใน 
60 วัน นับแต่มีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์หรือรู้เหตุดังกล่าว 
2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีค าส่ังแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชี
รายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์
เพ่ือประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ภายหลังได้รับการแจ้งจาก          
ผู้เสียภาษ ี

12 34 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดวิธีการแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจ 
การจัดส่งข้อมูลของผู้ เ สียภาษี การแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและการแจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

1) สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2) วิธีการแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรสาร จดหมาย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ก า ร รั บ ส่ ง ข้ อ ค ว า ม ผ่ า น
ส่ือคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคล่ือนที่ ให้เป็นไปตามที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
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13 35 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณมูลค่าที่ดินหรือ               
ส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ 
1) การค านวณมูลค่าที่ดิน 
    1.1) กรณีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน ให้พนักงานประเมิน
ด าเนินการดังนี้ 
           - กรณีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(นส.3 ก.) ให้เทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์กับแปลงที่ดิน
ใกล้เคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และมีระยะความลึกของแปลง
ที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกอบบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้น 
           - กรณีที่ดินประเภทอ่ืน ให้ใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินราย
ต าบลเพื่อเป็นฐานในการค านวณภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
    1.2) ที่ดินมีสภาพเป็นบ่อ ขุมเหมือง ที่มีความลึกเกิน 3 เมตร 
(ไม่รวมทะเลสาบในหมู่บ้านจัดสรร) ให้คิดร้อยละ 25 ของราคาประเมิน 
    1.3) ที่ดินแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงตามประกาศของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้คิดร้อยละ 30 ของราคาประเมิน 
2) การค านวณมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง 
    2.1) กรณีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง    
ให้เทียบเคียงราคาประเมินตามบัญชีเทียบเคียงที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้น 
    2.2) กรณีไม่สามารถเทียบเคียงได้ ให้ผู้เสียภาษีแจ้งบัญชีแสดง
มูลค่าส่ิงปลูกสร้างและแบบแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ใน
การก่อสร้าง หรือจ้างผู้ประเมินราคาเอกชนเพ่ือประเมินราคา  
ก่อนแจ้งมูลค่าส่ิงปลูกสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 
60 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากผู้บริหารท้องถิ่น  
    2.3) กรณีผู้เสียภาษีไม่แจ้งมูลค่าส่ิงปลูกสร้าง ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นใช้ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างโดยเทียบเคียงจากส่ิงปลูกสร้าง
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไปพลางก่อน แล้วให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศ
ก าหนดมาด าเนินการโดยให้ผู้เสียภาษีออกค่าใช้จ่าย 
    2.4) หากมูลค่าส่ิงปลูกสร้างตามข้อ 2.2) ไม่เป็นที่ยอมรับของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าง           
ผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศ
ก าหนดมาด าเนินการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้       
ออกค่าใช้จ่าย  
3) การค านวณมูลค่าห้องชุด ให้เทียบเคียงราคาประเมินห้องชุดที่มี
ลักษณะการใช้ประโยชน์ประเภทเดียวกันในชั้นเดียวกันของอาคารนั้น 
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14 37 
วรรค
สอง 

ประกาศกระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างในการ
ประกอบเกษตรกรรม 

1) การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้หมายถึง            
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ก ษ ต ร ต า ม นิ ย า ม ใ น ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่า
ด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการท าการประมง 
และให้หมายความถึงในช่วงเวลาประกอบการเกษตร  และ             
พักการเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพที่ดินด้วย 

2) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม คือ  
    2.1) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ เป็นที่ดินและ              
ส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
    2.2) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนที่เพาะปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์ตาม
จ านวนขั้นต่ าที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
ตามบัญชีที่ประกาศก าหนด  
   2.3) ให้ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ต่อเนื่องที่ใช้ประกอบการท า
เกษตรกรรมนั้น 

15 37 
วรรค
สาม 

ประกาศกระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย 

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ 
การใช้ประโยชน์ในลักษณะบ้าน ตึก ตึกแถว อาคาร โรงเรือน 
กระท่อม หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้อยู่อาศัย 
รวมถึงได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับที่อยู่อาศัย 
2) ไม่รวมถึงที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่เจ้าของน าไปให้เช่าหรือ              
หาประโยชน์ ใน ลักษณะอยู่อา ศัย  เว้นแต่การ ให้ เช่ านั้ นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีการจดทะเบียนการเช่าเกิน 
3 ปี 
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16 37 
วรรคสี่ 

กฎกระทรวง 
(กระทรวงมหาดไทย) 

ก าหนดที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

1) ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินที่โดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์
ได้ แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ดินที่โดย
สภาพแห่งพ้ืนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะเหตุธรรมชาติในที่ดิน
นั้นตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหตุ 
อันพ้นวิสัยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ถือเป็นที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า 
2) ส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างที่ก่อสร้างเสร็จ
แล้ว หรือยังไม่เสร็จ ซึ่งปล่อยทิ้งร้างจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
ตลอดปีที่ผ่านมา 
3) ที่ดินที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง ที่ดินที่ใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรืออยู่อาศัย แต่ไม่เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย 
4) ส่ิงปลูกสร้างที่ ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง             
ส่ิงปลูกสร้างที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภาพสามารถ            
ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในตลอดปีที่ผ่านมา 
5) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ ไม่ให้หมายรวมถึงส่ิงปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ที่ดิน หรือส่ิงปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยผลของ
กฎหมาย หรือโดยค าส่ังหรือค าพิพากษาของศาลห้ามใช้ประโยชน์ หรือ
อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์นั้น 

17 38 ประกาศกระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง          
ที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้จัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ดังนี้ 
1) กรณีสามารถแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน ให้ค านวณภาระ
ภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 
2) กรณีไม่สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน ให้ค านวณ
ภาระภาษีดังนี้ 
    2.1) การใช้ประโยชน์ในส่ิงปลูกสร้าง ให้แบ่งตามสัดส่วนของการใช้
ประโยชน์ตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ใช้สอยรวมของส่ิงปลูกสร้าง  
    2.2) การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้พิจารณาจากส่ิงปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ใน
ที่ดินนั้น  
3) กรณีที่ดินหลายแปลงมีอาณาเขตติดต่อกันและเป็นเจ้าของเดียวกัน 
ให้ใช้มูลค่าของที่ดินทุกแปลงรวมกันเป็นฐานภาษีที่จะน ามาใช้ในการ
ค านวณภาระภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
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18 39 กฎกระทรวง 
(กระทรวงมหาดไทย) 

การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมิน                
ทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และ
รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศบัญชีก าหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเพ่ือให้ประชาชน
ตรวจสอบ  
    1.1) บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง     
ห้องชุด ซึ่งได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ ์
    1.2) บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์ 
    1.3) บัญชีประเภทรายการที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ไม่มีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ท่ีส ารวจพบ 
2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
อัตราภาษี และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการเก็บภาษีที่ดินและ   
ส่ิงปลูกสร้างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายตามแบบที่ก าหนด 
3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก่อนวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยแสดงไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือที่อ่ืนใดตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 

19 40 ประกาศกระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์
ในการประกอบเกษตรกรรม 

1) กรณีใช้ประโยชน์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดไม่เกิน  
1 แปลง ให้น ามูลค่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้าน
บาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 
ให้มูลค่าของฐานภาษีเท่ากับศูนย์ 
2) กรณีใช้ประโยชน์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
มากกว่า 1 แปลง ให้น ามูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 
ล้านบาท โดยให้หักมูลค่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่า
สูงที่ สุดก่อน แล้วหักมูลค่าสูงในล าดับรองลงมาตามล าดับ              
หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์              
ให้มูลค่าของฐานภาษีเท่ากับศูนย์ 
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20 41 
วรรค
สอง 

ประกาศกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่
อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร 
1) กรณีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมใช้เป็น        
ที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้น ามูลค่าที่ดินและ                
ส่ิงปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษี              
ที่ค านวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีเท่ากับศูนย์ 
2) กรณีที่ส่ิงปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้น ามูลค่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น
หกัด้วย 10 ล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้น้อยกว่า
หรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีเท่ากับศูนย์ 

21 41 
วรรคสี่ 

ประกาศกระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย 

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
เนื่องจากเจ้าของได้ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเพราะเหตุจ าเป็นทางราชการ 
- ผู้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีต้อน าเอกสาร ค าส่ัง หรือหลักฐานอ่ืนใด          
ซึ่งแสดงถึงเหตุจ าเป็นทางราชการในการย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
มาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็น
การย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งตนเป็นเจ้าของ 

22 44 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้าง และแบบประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ตามแบบท่ีก าหนด 

23 51 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

การช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอ่ืน 

1) ผู้ที่จะช าระภาษีสามารถเลือกช าระภาษีผ่านธนาคารหรือจุดบริการ           
ที่ท าความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ โดยต้องช าระ
ภาษีตามจ านวนที่ปรากฏในแบบประเมินภาษีที่ได้รับแจ้งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเสียค่าบริการตามที่ธนาคารหรือนิติบุคคลก าหนด  
2) ให้ช าระภาษีเป็นเงินสด หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3) ให้ธนาคารหรือนิติบุคคลที่รับช าระภาษีโอนเงินค่าภาษีเข้าบัญชี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันท าการถัดไป พร้อมรวบรวม
จัดส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใน 3 วันท าการนับถัดจากวันที่ได้รับช าระภาษี 

24 52 
วรรค
สอง 

กฎกระทรวง 
(กระทรวงมหาดไทย) 

การผ่อนช าระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
1) ให้ผู้เสียภาษีที่มีวงเงินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ย่ืนหนังสือขอ
ผ่อนช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน
2) ก าหนดเวลาผ่อนช าระภาษี 3 งวด (เมษายน, พฤษภาคม และ
มิถุนายน) หากไม่ช าระภายในก าหนดให้หมดสิทธิขอผ่อนช าระ 

 

 



ที ่ มาตรา ประเภทกฎหมาย สาระส าคัญ 

25 54 
วรรค
สอง 
และ 
73 

ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดแบบพิมพ์ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
- ก าหนดแบบค าร้องขอรับเงินภาษีคืน, แบบค าร้องคัดค้าการ
ประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี 

26 55 พระราชกฤษฎีกา ก าหนดลดภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างบางประเภท 

1) ให้ลดภาษีร้อยละ 50 ส าหรับที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือ                
ส่ิงปลูกสร้าง หรือห้องชุดที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่
อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม และได้              
จดทะเบียนโอนสิทธิรับเป็นมรดก หรือมีหลักฐานของทางราชการ      
ที่แสดงว้าได้มีการรับโอนมรดกก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
2) ให้ลดภาษีร้อยละ 90 ของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างดังต่อไปนี้ 
    2.1) อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน/บริษัท
บริหารสินทรัพย์/สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน/กฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์/กฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นเวลา
ไม่เกิน 5 ปี 
    2.2) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นโครงการเพ่ือ             
อยู่อาศัย หรืออุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน              
เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี 
    2.3) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นอาคารชุดเพ่ือ           
อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี 
    2.4) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี   
    2.5) ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
กฎหมายว่าอาคารชุด หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างรอการขาย เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี 
3) ให้ลดภาษีร้อยละ 90 ของที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์
ในกิจการของสถานอุดมศึกษาและโรงเรียน ดังนี้  
    3.1) สถานอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    3.2) โรงเรียนในระบบ 
    3.2) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา, ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันการศึกษาปอเนาะ 
4) ให้ลดภาษีร้อยละ 90 ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างซึ่งใช้เป็น
สถานที่เล่นกีฬา, สวนสัตว์, สวนสนุก หรือที่จอดรถสาธารณะ 
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   5) ให้ลดภาษีร้อยละ 90 ของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคม ดังนี้ 
    5.1) ทางอากาศ เฉพาะส่วนของที่ดินที่ ใช้ เป็นทางขึ้นลง             
อากาศยาน ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และหลุมจอดอากาศยาน
ระยะไกล 
    5.2) ทางบก ที่เป็นทางพิเศษและทางพิเศษระหว่างเมือง 
เฉพาะส่วนที่เป็นทางยกระดับ และที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ 
และที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสารธารณะในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 
    5.3) ทางราง เฉพาะส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้า, 
ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน, ที่ดินและ 
ส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
6) ให้ลดภาษีร้อยละ 50 ของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงาน เฉพาะส่วนของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เป็น
โรงผลิตไฟฟ้า และเข่ือน 

27 56 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การลดหรือยกเว้นภาษีในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหรือ           
ถูกท าลายให้ เ ส่ือมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกัน              
ได้โดยท่ัวไป 

1) เหตุอันพ้นวิสัย หมายความว่า เหตุที่เกิดจากสาธารณภัย ไม่ว่า
เกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
2) การลดหรือยกเว้นภาษีต้องปรากฏว่าปีที่ล่วงมาแล้ว ได้รับความ
เสียหายด้วยเหตุอันพ้นวิสัยในช่วงเวลาใดหนึ่ง 
3) เมื่อเกิดเหตุอันพ้นวิสัย ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ส ารวจความเสียหาย โดยท าบัญชีรายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน เนื้อที่
ทรัพย์สินที่เสียหายหรือถูกท าลาย หรือควรลดหรือยกเว้นภาษี          
แต่ละรายรายงานไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ประจ าจั งหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  โดย
คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือ
กระทรวงมหาดไทยจะออกไปตรวจสอบหรือไม่ก็ได้ 
4) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว 
ให้ส่งบัญชีรายชื่อไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   4.1) กรณีลดภาษี ให้เก็บเงินภาษีตามจ านวนที่คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทย 
ส่ังลดแล้วในปีต่อไป 
   4.2) กรณียกเว้นภาษี ให้งดเก็บเงินภาษีในปีต่อไป 

 

 



ที ่ มาตรา ประเภทกฎหมาย สาระส าคัญ 

28 57 
วรรค
หนึ่ง 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่มีเหตุอันท าให้ที่ดินที่ได้รับความ
เสียหาย หรือส่ิงปลูกสร้างถูกร้ือถอนหรือท าลาย หรือช ารุด
เสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ 

1) การลดหรือยกเว้นภาษีตามระเบียบนี้ไม่รวมถึงที่ดินหรือ                   
ส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร                    
แก่สภาพ โดยต้องปรากฏว่าปีที่ล่วงมามีเหตุโดยที่มิได้มาจาก               
ผู้เสียภาษ ี
2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าทีเ่พ่ือส ารวจความเสียหาย โดยท า
บัญชีรายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน เนื้อที่ทรัพย์สินที่เสียหายหรือถูกท าลาย 
หรือควรลด หรือยกเว้นภาษีแต่ละรายรายงานไปยัง คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทย                
แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ า
จังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบหรือไม่ก็ได้ 
3) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว 
ให้ส่งบัญชีรายชื่อไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   3.1) กรณีเสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้บางส่วน ให้ลดภาษี
ลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยเก็บภาษีตามจ านวนที่ส่ังลด                
ในปีต่อไป  
   3.2) กรณีเสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้ทั้ งหมด                 
ให้ยกเว้นภาษีในปีต่อไป 

29 63 
วรรค
สอง 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การออกค าส่ังและท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานอ่ืน และการเข้าไปในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างหรือ
สถานที่อ่ืนของผู้เสียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
1) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจออกค าส่ังให้
ตรวจสอบฯ ตามแบบท่ีก าหนด 
2) เมื่อออกค าส่ังแล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน ต าบล หมู่บ้าน และส่งค าส่ังให้ผู้เสียภาษีทราบ 
3) การตรวจสอบฯ ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อย 2 คน 
โดยแสดงค าส่ัง และบัตรประจ าตัวข้าราชการในระหว่างปฏิบัติงาน
ต่อผู้เสียภาษี หรือบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน ถ้าไม่พบผู้ใดให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
มาเป็นพยาน เพ่ือท าการนั้น และแจ้งผู้เสียภาษีทราบโดยเร็ว  
4) ให้เจ้าหน้าที่ท าการตามสมควรแก่เหตุ และมีอ านาจเท่าที่
จ าเป็น หากมีผู้ขัดขวางให้ชี้แจง หากขัดขวางอีกให้ของความ
ช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 

 



ที ่ มาตรา ประเภทกฎหมาย สาระส าคัญ 

30 71 กฎกระทรวง 
(กระทรวงการคลัง) 

หลักเกณฑ์ในการงดเบ้ียปรับ 

- กรณีที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างถูกยึดหรือายัดตามกฎหมาย ให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบ้ียปรับของภาษีที่ค้างช าระย่ืนค าร้อง
เป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ                  
ส่ังงดเบ้ียปรับนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
มีค าส่ังให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว 

31 74 
วรรค
สอง 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การ เ ลือกผู้ แทนของผู้ บ ริหารท้อ งถิ่ น เ ป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ ดินและ                     
ส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

1) ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
ประชุมเพ่ือเลือกกันเองเป็นผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น  
2) การเลือกผู้แทนต้องท าด้วยตนเอง  
3) องค์ประชุม มีจ านวนเท่ากับผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าประชุมเมื่อถึง
ก าหนดเวลาประชุม 
4) ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้อยู่ในที่ประชุมได้ไม่ จ ากัด
จ านวน โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
5) ใช้วิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ตนประสงค์จะเลือก
จ านวนไม่เกิน 2 คน ลงแผ่นกระดาษใส่ภาชนะ  
6) ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกจนครบจ านวน 2 คน  
7) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคะแนนถัดไป 
เพ่ือเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง บัญชีมีอายุ 2 ปี 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษีจากรูปแปลงท่ีดินจากกรมที่ดนิ 

 การท าแผนท่ีภาษีจาก Shape (Shp.) ท่ีได้มาจากกรมท่ีดินก่อนด าเนินการ อปท. ต้องมีข้อมลูดงันี ้ 

 1. โปรแกรม LTAX3000  และ LTAX GIS 

 2. ไฟล์ข้อมลูรูปแปลงท่ีดิน และข้อมลูเอกสารสทิธ์ิของท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างท่ีตัง้อยูใ่นเขต อปท. ในไฟล์ .ZIP 

รูปแบบซึง่ Download จาก E-mail ที่เจ้าหน้าที่ อปท. ได้ลงทะเบียนไว้กบักรมทีด่ิน และรหสัผา่นไฟล์ (*.zip)  

 

 

 

 

 

 3. ให้เปิดไฟล์ ZIP ที่ Download มา คลกิขวาเลอืก Extract Here จากนัน้ให้ใสร่หสัเพ่ือท าการเปิดไฟล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกขวา 

โปรแกรม LTAX 3000  

และ LTAX GIS 
ไฟล์ .ZIP ที่ได้จาก

กรมที่ดิน 

คลิกซา้ยกด Extract Here 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อแตกไฟล์เสร็จจะได้โฟล์เดอร์ซึง่ภายในจะมีไฟล์ข้อมลูรูปแปลงท่ีดิน และข้อมลูเอกสารสทิธ์ิของท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

ที่ตัง้อยูใ่นเขต อปท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ password 

คลิกซา้ยกด OK 

ดับเบิ้ลคลิก ที่โฟลเดอร ์
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

ข้อมลูที่ได้จากกรมที่ดินใน ไฟล์ .ZIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน 

ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งที่ต้ังอยู่ในเขต อปท. 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

การจัดการฐานข้อมูลแผนที่ภาษี 

1. ดบัเบิล้คลกิที่ไอคอน This PC (Windows  7,8,10) 

 

2. ฐานข้อมลูจะเก็บไว้ที่ Drive (D:) หรือ Drive อ่ืนก็ได้แตไ่มค่วรเก็บไว้ที่ Drive (C:) เพราะหากเคร่ืองมีปัญหาต้อง 

Windows ใหม ่ข้อมลูใน Drive (C: )จะถกูล้าง 

ดับเบิ้ลคลิกที่ This PC 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

3 ให้สร้างโฟลเดอร์ขึน้มาช่ือ LTAXGISMAP 

 

 

 

 

 

 

ดับเบิ้ลคลิกที่ Drive (D:) 

สร้างโฟลเดอร์ช่ือวา่ LTAXGISMAP แล้วดับเบิล้คลิกที่โฟลเดอร์ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

4. สร้างโฟลเดอร์ DATA  

 

 

5. ให้ Copy โฟลเดอร์รูปแปลงที่ดินมาไว้ที่ โฟลเดอร์ LTAXGISMAP ด้วย 

 

 

 

 

 

 

สร้างโฟลเดอร์ช่ือวา่ DATA 

คลิกขวา Copy 



 

 

7 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกขวา Paste  

ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ excel ที่เป็น parcel 

คลิกเลือกคอลัมน์ A 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืกข้อมูล 

คลิกเลอืกข้อความเป็นคอลัมน์ 

คลิกเลอืก มีการใช้ตวัคั่น 

คลิกเลอืก ถดัไป 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเคร่ืองหมายถกูเลือก อื่นๆ 

     พิมพ์ | 

คลิกเลอืก ถดัไป 

เลื่อนไปทางขวาหาคอลัมน์ pers_id 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืกให้เป็นแถบด า 

คลิกเลอืก ข้อความ 

คลิกเลอืก เสร็จสิน้ 

คลิกเลอืก แฟ้ม 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก บนัทึกเป็น 

คลิกเลอืก CSV (Comma delimited) (*.csv) 

พิมพ์ชื่อ book 

คลิกเลอืก บนัทึก 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก ใช่ 

ตดั คอลมัน์ land_no ไปไว้ที่คอลมัน์สดุท้าย 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลบ คอลมัน์ ตดัไปออก 

วาง คอลมัน์ land_no ที่คอลมัน์สดุท้าย 

ลบ คอลัมน์ที่ย้ายไปออก 

 



 

 

15 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่ม 2 คอลัมน์ mapsheet , land_map  
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอลัมน์ mapsheet เป็นการรวม 4 คอลัมน์ 

แก้คอลัมน์ utm_map2 โดยเปลี่ยน  

1 ให้เป็น I  

 2 ให้เป็น II  

 3 ให้เป็น III 

4 ให้เป็น IV 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลอืก ท่ีต้องการะแก้แล้วกด Ctrl F 

เลือก แทนที่ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 แทนที่เป็น I  

2 แทนที่เป็น II  

3 แทนที่เป็น III 

4 แทนที่เป็น IV 

เลือก แทนที่ทัง้หมด 

เลือก ตกลง 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 เปลี่ยนเป็น IV 

คอลัมน์ utm_map4 จะต้องท าให้
มี 2 หลกั  

0 เป็น 00         =”0”&”0” 

1 เป็น 01         =”0”&”1” 

2 เป็น 02         =”0”&”2” 

3 เป็น 03         =”0”&”3” 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก คอลัมน์ ใต้ mapsheet 

ใส่สูตร = utm_map1 & utm_map2 & utm_map3 & “-“ & utm_map4 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก ลากลงถงึคอลัมน์สุดท้าย 



 

 

22 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก คอลัมน์ ใต้ land_map 

ใส่สูตร = land_no & “/” & mapsheet 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก ลากลงถงึคอลัมน์สุดท้าย 



 

 

24 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

คลิกเลอืก คอลัมน์ line_no 

คลิกเลอืกข้อมูล 

คลิกเลอืก เรียงล าดับ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก ท าต่อไปกับสิ่งที่เลอืกปัจจุบัน 

คลิกเลอืก เรียงล าดับ 

คลิกเลอืก ตกลง 



 

 

26 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลบ แถวที่ line_no ที่ไม่ใช่เลข 1 ออกทัง้หมด 

คลิกเลอืก แฟ้ม 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก CSV (Comma delimited) (*.csv) 

พิมพ์ชื่อ book 

คลิกเลอืก บนัทึก 

คลิกเลอืก ใช่ 

คลิกเลอืก ใช่ 



 

 

28 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

การด าเนินจดัท าแผนท่ีภาษีจะด าเนินการโดยใช้โปรแกรม LTAX GIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน 

admin 

adminltax 

ใส่รหัสชื่อผู้ใช้งาน 

ใส่รหัสผ่าน 

คลิ๊กซา้ย เข้าสู่ระบบ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

โปรแกรมจะแสดงหน้าตา่งการท างานของโปรแกรม จะมีสว่นส าคญัแบง่เป็น  
1. ค าสัง่โปรแกรม 

2. เคร่ืองมอื 

 

 

 

ค าสั่งโปรแกรม 

แถบเคร่ืองมือต่างๆ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

คลิก เมนู “ใหม่” 

คลิกขวา ที่ว่างของแถบ
เคร่ืองมือ 

คลิกซ้าย เลอืกเคร่ืองหมายถกู
ตามภาพ 



 

 

31 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

คลิกซ้าย เพื่อตัง้ค่าพกิัด Indian 1975 

คลิกเลอืก CSR คลิกเลอืกให้แสดงเคร่ืองหมายถกู 



 

 

32 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวกรองให้ป้อน ดังนี ้

โซน 47 ให้ป้อน 24047 

โซน 48 ให้ป้อน 24048 

 

คลิกเลอืก Indian 1975/UTM Zone 47 N

หรือ 48 N 

คลิกเลอืก OK 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

ZONE 47 หรือ ZONE 48 ให้พิจารณาภาพนีป้ระกอบ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

ตอ่ไปเป็นการตัง้คา่เบือ้งต้นในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก ตัง้ค่า 

คลิก Options 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก CSR 

คลิกเลอืกให้แสดงเคร่ืองหมายถกู 

 

แก้ไขขนาดเส้นเป็น 5 

 

เลือกสัญลักษณ์ ตัดกนั 
ขนาดจุดเป็น 3 

คลิกเลอืก OK 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก โครงการ 

คลิกเลอืก บนัทึก
เป็น

คลิกเลอืก Drive (D:) 

ดับเบิล้คลิก LTAXGISMAP 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

ขัน้ตอนตอ่ไปเร่ิมด าเนินการน ารูปแปลงจากกรมที่ดินเข้าสูโ่ปรแกรม LTAX GIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้อนชื่อ TAXMAPORG 

คลิก Save 

คลิกเลอืกเคร่ืองมือ Add Vector Layer 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

**** การเลอืก UTF-8 หรือ TIS-620 มีผลในเร่ืองภาษา  

 

คลิกเลอืก UTF-8 หรือ TIS-620 อย่างใดอย่างหน่ึง 

คลิกเลอืก UTF-8 หรือ TIS-620 อย่างใดอย่างหน่ึง 

คลิกเลอืก แสดง 



 

 

39 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก Drive (D:) 
ดับเบิล้คลิก LTAXGISMAP 

คลิกเลอืกโฟลเดอร์ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืกเป็น ESRI Shapefile (*.shp *.SHP) 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

รูปแปลงจะปรากฏขึน้ แตต้่องตรวจวา่ภาษาถกูต้องหรือไม่ 

 

คลิกเลอืก Shapefile  

คลิกเลอืก Open 

คลิกเลอืก Open Attribute Table 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเลือกภาษาถกูต้อง จะแสดงเป็นภาษาไทย 

ถ้าเลือกภาษาผิด จะไม่แสดงเป็นภาษาไทย 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

วิธีการแก้ภาษา 

 

 

 

ดับเบิลคลิกที่ชัน้ข้อมูล 

เลือก ทั่วไป 

ถ้าเดิมเป็น TIS-620 แก้เป็น UTF-8 

ถ้าเดิมเป็น UTF-8 แก้เป็น TIS-620 

คลิก OK 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

ขัน้ตอนตอ่ไปเราจะบนัทกึข้อมลูรูปแปลงจากกรมที่ดินบนัทกึเป็น  parcel 

 

 

คลิกขวา 

คลิกเลอืก บนัทึกเป็น 

รูปแบบ เลือก ESRI ShapeFile 

เลือก โซน 47 หรือ 48 ให้ถกูต้อง 
เลือกภาษาให้ตรงกับ file ที่ได้รับมา 



 

 

45 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

เลือก แสดง 

คลิกเลอืก Drive (D:) 

ดับเบิล้คลิก LTAXGISMAP 



 

 

46 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดับเบิล้คลิก DATA 

ป้อน parcel (ต้องเป็นตัวพมิพ์เล็ก) 

เลือก ESRI Shapefile [OGR] (*.shp *.SHP) 
คลิก Save 



 

 

47 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

คลิก OK 

ปรากฏชัน้ข้อมูล parcel 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

เมื่อปรากฏชัน้ข้อมลู parcel แล้ว ให้ด าเนินการลบชัน้ข้อมลูรูปแปลงที่ดินท่ีได้จากกรมทีด่ินออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกขวา 

เลือก เอาออก 



 

 

49 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

วิธีการปรับข้อมลูรูปแปลงที่ดินเพ่ือให้ในการจดัท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

คลิกเลอืกชัน้ข้อมูล parcel 

คลิกเลอืกเคร่ืองมือ Table manager 

คลิกเลอืก Fields 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

ข้อมลูที่ได้จากกรมที่ดินมีสว่นท่ีไมจ่ าเป็นกบัการจดัท าแผนท่ีภาษี เราจ าเป็นต้องลบข้อมลูบางข้อมลูออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากกรมที่ดิน 



 

 

51 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

โดยให้ลบขัน้ข้อมลู ให้เหลอืเพียงข้อมลู ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการลบข้อมลูให้ด าเนินการ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก 

คลิก Delete 

***จะกด Ctrl ค้าง แล้วเลือกครั้งละ
หลายๆข้อมูลแล้ว คลิก Delete ก็ได ้

ส าคัญคืออย่าลบพลาดเด็ดขาด 

ข้อมูลที่เหลืออยู่หลังลบ 



 

 

52 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก Yes 

คลิก Save 



 

 

53 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก LAND_NO 

คลิก Rename 

คลิก Yes 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

เพ่ิมข้อมลูให้เหมือนกบัฐานข้อมลูของ LTAX GIS 

 

 

 

เปลี่ยน LAND_NO พิมพ์ใหญ่ เป็น land_no พิมพ์เลก็ 

คลิก OK 

คลิก Insert 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้อน zone_id (ต้องเป็นตัวพิมพ์เลก็เท่านัน้) 

คลิกเลอืก String 

ป้อน 254 

คลิกเลอืก OK 

จะปรากฏข้อมูล zone_id 

คลิกเลอืก save 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้อน block_id (ต้องเป็นตวัพิมพ์เลก็เท่านัน้) 

คลิกเลอืก String 

ป้อน 254 

คลิกเลอืก OK 

คลิก Insert 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

ข้อมลูที่เราจะต้องเพ่ิมมี 8 ข้อมลู 

zone_id 

block_id 

lot 

parcel_cod 

mapsheet 

survey 

land_type 

scale 

 

ให้เราเลอืก Insert เข้าไปโดยเลอืก Field type เป็น String และเลอืก Length เป็น 254 ทัง้หมด จนครบทกุชัน้ข้อมลู 

 

 

 

 

 

จะปรากฏข้อมูล block_id 

*** ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น 

คลิกเลอืก String 

ป้อน 254 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

เมื่อเพ่ิมเสร็จแล้วหน้าตา่งเมนจูะปรากฏดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก yes 

คลิกเลอืก Close 

*** ต้องเป็นตวัพิมพ์เล็กเท่านั้น 

คลิกเลอืก save 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

ขัน้ตอนตอ่ไปเราจะปรับข้อมลูที่ได้จากกรมทีด่ินเข้าสู ่LTAX GIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก Open Attribute Table 

คลิกเลอืก ลกูคดิ (open field calculator) 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืกเป็นเคร่ืองหมายถกู 

คลิกเลอืก scale 

คลิกเลอืก Fields and Values 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดับเบิล้คลิก UTMSCALE 

คลิกเลอืก ok 

UTMSCALE จะถูกคดัลอกมาไวท้ี่ scale 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก save 

คลิกเลอืก ลกูคดิ (open field calculator) 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืกเป็นเคร่ืองหมายถกู 

คลิกเลอืก land_type 

คลิกเลอืก Fields and Values 

ดับเบิล้คลิก PARCEL_TYP 

คลิกเลอืก OK 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกซ้าย 

คลิกเลอืก Field Filter 

คลิกเลอืก land_type 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ 1 แล้วคลกิ Enter 

คลิกเลอืก ตรงมุมซ้ายบน เพื่อเลือกทัง้หมด ตารางจะเปลี่ยนเป็นสีน า้เงนิ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก land_type 

พิมพ์ ‘โฉนดที่ดนิ’ 



 

 

67 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก Update Selected 



 

 

68 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกซ้าย 

คลิกเลอืก Show All Features 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก Deselect all 



 

 

70 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

ขัน้ตอนตอ่ไปเราจะรวม UTMMAP ให้เป็น mapsheet โดยให้คดัลอกสตูรรวม ดงัภาพนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก Copy 

คลิกขวา 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก ลกูคดิ (open field calculator) 

คลิกเลอืกเป็นเคร่ืองหมายถกู 

คลิกเลอืก mapsheet 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก Paste 

คลิกขวาที่ว่างภายในกรอบ 

คลิกเลอืก OK 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTMMAP จะมารวมเป็น mapsheet  

คลิกเลอืก New field 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก ตัวอักษร 

พิมพ์ land_map 

พิมพ์ 254 

เลือก OK 

คลิกเลอืก ลกูคดิ (open field calculator) 



 

 

75 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก 

คลิกเลอืก land_map 

พิมพ์ land_no || '/' || mapsheet 

เลือก OK 



 

 

76 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืกเคร่ืองหมาย X 

คลิกเลอืก แผ่นดิส 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก ดินสอ 



 

 

78 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

การ Join Table ใน GIS 

ใหใช้โปรแกรม Notepad โดยสร้าง Taxt File จากนัน้บนัทกึไว้ที่เดียวกบั book.cvs ตัง้ช่ือวา่ book.csvt ก าหนด
ประเภทเป็น String เทา่จ านวนคอลมัน์ของ excel ดงัภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก Save As 



 

 

79 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ book.csvt.txt 

คลิกเลอืก Save  

ไฟล์ book.csv กับ book.csvt.txt เก็บไว้ในที่เดียวกนั 



 

 

80 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก เพิ่มชัน้ข้อมูลจากไฟล์ Text 

คลิกเลอืก แสดง 



 

 

81 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก book.csv 

คลิกเลอืก Open 

คลิกเลอืก No geometry 

คลิกเลอืก OK 



 

 

82 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก parcel 

คลิกเลอืก Properties 

คลิกเลอืก เชื่อม 



 

 

83 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก เคร่ืองหมายบวก 

คลิกเลอืก book 

คลิกเลอืก land_map 

คลิกเลอืก land_map 

เลือก OK 



 

 

84 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก OK 

ดับเบิล้คลิก parcel 



 

 

85 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก ตัวอักษร 

เลือก Show Labels for this layer 

book_title  ||  book_fname || ' ' || book_lname || '\n' || book_rai || 'ไร่ ' || book_ngan || 'งาน ' || book_wa || 'ต.ร.ว.' 



 

 

86 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เราอาจใช้รูปถ่ายทางอากาศ จากสว่นเสริม (Plugins) ท่ีช่ือวา่ AusMap โดยจะต้องตอ่ Internet และด าเนินการดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก ส่วนเสริม 

คลิกเลอืก ติดตัง้หรือแก้ไขส่วนเสริมของโปรแกรม 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก ทัง้หมด 

พิมพ์ค้นหา ausmap 

คลิกเลอืก 

คลิกเลอืก ติดตัง้ส่วนเพิ่มเติม 

คลิกเลอืก Ignore 



 

 

88 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเลอืก Close 

 

 
 

คลิกเลอืก AusMap 

คลิกเลอืก Google Basemaps 

คลิกเลอืก Google Hybrid Satellite 



 

 

89 

 

 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกซ้ายค้างเลื่อนลงไปไว้ล่างสุด 

 

ดับเบิล้คลิกชัน้ข้อมูล parcel  
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ 40  

 

คลิกเลอืก OK 

 

คลิกเลอืก รูปแบบ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
Department of Local Administration 

คู่มือการจัดท าแผนท่ีภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 77 วรรค ๒  
ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560  
เก่ียวกับร่างพระราชบญัญัติภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสรา้ง พ.ศ. ... 
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สารบญั 

 

หน้า 
บทที่ 1 บทนาํ 
 ๑.๑ ความเป็นมา ๓ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๕ 
 ๑.๓ การดําเนินการ ๕ 
 
บทที่ ๒ สรปุผลการรับฟงัการดาํเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนญู 

          แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒.๑ การดําเนินการของกระทรวงการคลัง ๖ 
      ๒.๑.๑ การเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ 6 
๒.๑.๒ การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ตามร่างพระราช ๑๐ 
บัญญัติฯ และการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ภาครัฐ และ 
ภาคเอกชนทุกภาคส่วนใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร 
๒.๒ การจัดเสวนา เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นต่อ ๑๗ 
      ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการ 
      วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
      สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

บทที่ ๓ การวิเคราะหผ์ลกระทบ ๓๐ 
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บทนํา 

 

1.๑ ความเปน็มา 
กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ . . .. .               

(ร่างพระราชบัญญัติฯ) เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2๔๗5 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และนําร่างพระราชบัญญัติ
ฯมาใช้บังคับแทนเพ่ือปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากล
เช่นเดียวกับนานาประเทศ เน่ืองจากพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมานานแล้ว                  
ทําให้การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

ทั้งน้ี ภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งจัดเก็บจากค่ารายปีหรือค่าเช่าของโรงเรือนและท่ีดิน                  
มีความซ้ําซ้อนกับภาษีเงินได้ซึ่งเก็บจากค่าเช่าดังกล่าวเหมือนกัน ทั้งยังมีอัตราภาษีสูงถึงร้อยละ ๑๒.๕              
และมีการใช้ดุลยพินิจในการประเมินภาษีในกรณีที่ไม่มีสัญญาเช่า ส่วนการเก็บภาษีบํารุงท้องที่ซึ่งเก็บจาก
ราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้มาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - พ.ศ. ๒๕๒๔ ทําให้ฐานภาษีตํ่า และอัตราภาษี                
ที่จัดเก็บยังมีลักษณะถดถอยทําให้ท่ีดินที่มีราคาสูงเสียภาษีในอัตราเฉลี่ยตํ่ากว่าที่ดินที่มีราคาตํ่า รวมทั้ง            
มีการลดหรือยกเว้นภาษีจํานวนมาก ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายได้จากการเก็บภาษี
ดังกล่าวน้อยก่อให้เกิดปัญหาการปล่อยที่ดินไว้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ทําประโยชน์ และการกักตุนที่ดินเพ่ือเก็งกําไร 
  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปโดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้มีมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฯ (คณะกรรมาธิการฯ) ขึ้นมาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (รัฐธรรมนูญฯ)  
ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ และมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ กําหนดว่า ก่อนการ
ตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ต่อ
ประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ประสานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอให้กระทรวงการคลังดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวก่อน 

กระทรวงการคลังได้ดําเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ทางเว็บไซต์ 
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th) และเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(www.lawamendment.go.th) ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้กําหนด ในระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤษภาคม  
๒๕๖๐ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน และรวบรวมผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่  
๕ กันยายน ๒๕๖๐และได้ส่งผลการรับฟังความคิดเห็นให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือนําเสนอคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาต่อไป เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๐  
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  ทั้งน้ี ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า                  
เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ อปท. ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บภาษีและ
เพ่ือเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ แล้วนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบ              
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ จงึมอบหมายให้ 
  ๑. กรมธนารักษ์จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ตามร่างพระราชบัญญัติฯ  
การใช้บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด การจัดทําแผนที่ภาษี           
และการสํารวจประเภทของทรัพย์สินเพ่ือการจัดทําฐานภาษีการคํานวณภาษีในพ้ืนที่ อปท. นําร่อง โดยมี
วิทยากรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(สถ.) กรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อปท. โดยกําหนดพ้ืนที่นําร่อง           
ในการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ โดยให้ดําเนินการคัดเลือก อปท.      
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นตัวแทนใน 4 ภาค จํานวน 12 แห่ง ในพ้ืนที่จงัหวัดชลบุรี อุดรธานี 
สุราษฎร์ธานี และเชียงราย ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ๒.  สศค. ดําเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และภาคเอกชนทุกภาคส่วน             
ในกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
  ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้มีการปรับปรุงสาระสําคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความเหมาะสมและลดผลกระทบในการจัดเก็บภาษี ดังน้ี 

๑. อัตราภาษี ได้ปรับลดเพดานอัตราภาษีลงประมาณร้อยละ 40รวมทั้งกําหนดให้มีอัตราภาษี
เพ่ือจัดเก็บภาษีใน 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามร่างกฎหมายที่เสนอ โดยให้รัฐบาลเป็นผู้ออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีที่จดัเก็บจริง 

๒. การลดหย่อนภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตร              
และที่อยู่อาศัย โดยกําหนดให้เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นมูลค่าของฐาน
ภาษีทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการคํานวณภาษีในเขต อปท. เดียวกันไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท                 
และลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยหลังหลัก (มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย           
การทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคม ของปีภาษีน้ัน) โดยให้เจ้าของบ้านและท่ีดินได้รับยกเว้นไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
และกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะที่ดินให้ได้รับยกเว้นไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 

 ๓. เพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษีที่มีภาระภาษีเพิ่มขึ้น          
ใน ๓ ปีแรก 
  ผู้เสียภาษีที่ได้รับการประเมินภาษีในจํานวนที่สูงกว่าจํานวนภาษีเดิม (ภาษีบํารุงท้องที่
หรือภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ให้มีการบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้เสียภาษี โดยให้ชําระภาษีตามจํานวนที่ต้องเสีย
หรือพึงชําระในปีก่อน รวมกับจํานวนภาษีที่เหลือ (ภาษีใหม่ – ภาษีเก่า) ดังน้ี 
  (๑) ปีที่ ๑ ภาษีเก่า + ร้อยละ ๒๕ ของจํานวนภาษีที่เหลือ 
  (๒) ปีที ่๒ ภาษีเก่า + ร้อยละ ๕๐ ของจํานวนภาษีที่เหลือ 
  (๓) ปีที ่๓ ภาษีเก่า + ร้อยละ ๗๕ ของจํานวนภาษีที่เหลือ 
 ๔. เพิ่มเติมกระบวนการออกข้อบัญญัติของ อปท. ในกรณีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูง
กว่าอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา โดย อปท. ต้องเสนอให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจําจังหวัดและสภาท้องถิ่นอนุมัติก่อน 
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 5. ปรบัปรุงบทกําหนดโทษ  

                       มีการปรับลดโทษทางแพ่ง และปรับปรุงโทษอาญาโดยกําหนดให้มี โทษจําคุก              
เฉพาะในกรณีการกระทําผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และการแจ้งความเท็จโดยมีเจตนาเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี 
 ๖. กําหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 8 เพิ่มเติม ได้แก่ ที่ดินอันเป็น
พ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 สืบเน่ืองจากการปรับปรุงสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ จึงได้จัดเสวนา เร่ือง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟัง
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....” เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐             
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ          
ภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคพาณิชยกรรมภาคการท่องเท่ียวและกีฬา ภาคอสังหาริมทรัพย์ 
สถานศึกษา ผู้ประกอบกิจการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการเสวนาซึ่งในการจัดเสวนา         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่าง
พระราชบัญญัติฯ และรบัฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ จากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปตามมาตรา 77 วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญฯ 
๒. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯและเตรียมความพร้อมแก่

เจ้าหน้าที่ของ อปท. ประชาชน และภาคส่วนที่เก่ียวข้องก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติฯ จะมีผลบังคับใช้ 
 

๑.๓ การดาํเนนิการ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ จาก

ผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นไปตามมาตรา 77 วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญฯดังน้ี 
 ๑. การเปิดรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบจากประชาชนและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 ๒. การจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง ต าม ร่ า งพระร าช บัญญั ติ ฯ  โ ดย ให้ ดํ า เ นิ นกา ร ใน  ๔  ภาค  คื อ  ภาค เหนื อ                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ภาคละ 1 จังหวัด และกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ จากผู้เข้าร่วมการอบรมในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 
  3. การจัดเสวนาเพ่ือรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เก่ียวข้องเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฯ  
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและลด
ผลกระทบในการจัดเก็บภาษีก่อนการเสนอต่อที่ประชุม สนช.  
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บทที่ ๒ สรปุผลการรับฟงัความคดิเหน็ตามมาตรา 77 วรรคสองของรฐัธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

 

๒.๑ การดาํเนินการของกระทรวงการคลัง 
       ๒.๑.๑ การเปดิรบัฟงัความคดิเหน็ทางเว็บไซต ์
               ๑) หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ สศค.
ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นที่ประชาชน และภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐                     
เรื่อง แนวทางการจัดทําและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ 
 ๒) สถานที่ดําเนินการ สศค. ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว         
ผ่ าน เ ว็ บ ไซ ต์  สศค .  (www. fpo. go. th)  และ เ ว็ บ ไซ ต์ กระทรวงดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เศรษฐ กิ จและสั ง ค 
(www.lawamendment.go.th) ซึ่งผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสามารถส่งความคิดเห็นไปที่
Fax : ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๘๘ หรือ E-mail :lbtaxstudy@gmail.com ในระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน  

 ๓) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนภาครัฐและภาคเอกชน 
 ๔) ผลการดําเนินการ มีประชาชน และภาคเอกชนร่วมแสดงความเห็น             
รวม ๑๐ ราย  
 ๕) ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ประชาชน และภาคเอกชนได้แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฯ รวม ๙ ประเด็น ซึ่ง สศค. ได้จัดทําคําช้ีแจง             
ใ นป ร ะ เ ด็ น ดั ง ก ล่ า ว  แล ะ ไ ด้ เ ผ ย แพร่ คํ า ช้ี แ จ ง ดั ง ก ล่ า ว ผ่ า นท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  www. fpo. go. th                     
และ www. lawamendment.go.th ต้ังแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดังน้ี 
   (๑) ประเดน็ : การจัดประเภททีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง 
     (๑.๑) ความคิดเห็น: ที่ดินที่มีการให้เช่าเพ่ือทํานาจะถือว่าเป็นที่ดิน              
ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือในการประกอบพาณิชยกรรม  
    คําช้ีแจง : ที่ดินที่มีการให้เช่าเพ่ือทํานาถือเป็นที่ ดินที่ใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามร่างพระราชบัญญัติฯ โดยมาตรา ๓๔ วรรคสอง ของร่าง
พระราชบัญญัติฯ กําหนดว่า การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามวรรคหน่ึง (๑) ต้องเป็นการทํานา 
ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์นํ้า และกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกําหนด ดังน้ัน ไม่ว่าที่ดินจะให้เช่าหรือไม่ได้มีการให้เช่า 
แต่ถ้ามีการทํานาในพ้ืนที่ดังกล่าวจริงก็จดัว่าที่ดินน้ันเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
    (๑.๒) ความคิดเห็น : ที่ดินเพ่ือโครงการนิคม/เขตประกอบการ/เขต
อุตสาหกรรม/Logistics Hub ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนารอการขาย ฯลฯ ไม่ควรถือว่าเป็นที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า  
     คําช้ีแจง : ในหลักการแล้ว การกําหนดอัตราภาษีสําหรับที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าให้สูงกว่าที่ดินประเภทอ่ืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินนําที่ดินของตนไปพัฒนา
หรือทําประโยชน์ 
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     (๑.๓) ความคิดเห็น : ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
มีหลกัเกณฑ์อย่างไร 
    คําช้ีแจง : กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังอยู่
ระหว่างดําเนินการยกร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบ
เกษตรกรรม ซึ่งอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์เบ้ืองต้น เช่น ที่ดินดังกล่าวจะต้องทําการเกษตรกรรม           
เต็มพ้ืนที่ และมีจาํนวนต้นไม้ในที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
   (๑.๔) ความคิดเห็น : ที่ดินที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยมีหลักเกณฑ์
อย่างไร และมกีารกําหนดสัดส่วนของมูลค่าที่ดินต่อมูลค่าบ้านไว้หรือไม่  
   คําช้ีแจง :กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่าง
ดําเนินการยกร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กําหนดที่ดินและปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 
โดยในเบ้ืองต้น อาจกําหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องตามสภาพข้อเท็จจริงซึ่งการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
จะรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในบริเวณต่อเน่ืองกันด้วย และไม่ได้มีการกําหนดในเรื่องสัดส่วน
มูลค่าที่ดินต่อมูลค่าบ้าน 
  (๒) ประเดน็ : การสํารวจทีด่ินและสิ่งปลูกสรา้งของ อปท. 
    (๒.๑) ความคิดเห็น : การแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในที่ ดิน            
และสิ่งปลูกสร้างอาจมีการดําเนินการที่ยากลําบากและต้องใช้คนจากหน่วยงานภาครัฐจํานวนมาก              
ในการประเมิน ดังน้ัน จึงควรมีข้อยกเว้นในบางกรณี เพ่ือช่วยประหยัดงบประมาณในการสํารวจ                  
และยงัสามารถลดเวลาในการสํารวจที่อาจใช้เวลานานหลายปี 
     คําช้ีแจง : การจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามสภาพการใช้จริงเป็นหลักการสําคัญประการหน่ึงของกฎหมาย เพราะต้องการให้เกิด
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีและให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปโดยสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ดังน้ัน จึงได้มีการกําหนดให้ อปท. ทําการสํารวจการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและคํานวณภาษี
ตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์น้ัน ๆ 
   (๓) ประเดน็ : การกําหนดอัตราภาษ ี

   (๓.๑) ความคิดเห็น : ควรกําหนดเพดานอัตราภาษีสําหรับที่ดินที่ทิ้ง
ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพให้ตํ่าลงและควรมีการยกเว้นการจัดเก็บที่ดินประเภทดังกล่าว          
ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทหรือ ๑๐๐ ล้านบาท เน่ืองจากควรคํานึงถึงคนที่มีรายได้น้อยแต่ได้รับที่ดิน
มรดกมาและต้องการเก็บไว้ให้ลูกหลาน 
    คําช้ีแจง : การกําหนดเพดานอัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ทิ ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพในร่างพระราชบัญญัติฯ ไว้สูง เพื่อรองรับ           
การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บจริงจะกําหนดไว้           
ในพระราชกฤษฎีกาจะมีอัตราตํ่ากว่าอัตราเพดานดังกล่าว  ทั้งน้ี การกําหนดอัตราภาษีสําหรับที่ดินหรือ                
สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพไว้สูงกว่าการใช้ประโยชน์ประเภทอ่ืนๆ           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจูงใจให้เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนําที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของตนไปพัฒนาหรือ               
ทําประโยชน์ 
   (๓.๒) ความคิดเห็น : การกําหนดอัตราภาษีที่ดินในโครงการนิคม/
เขตประกอบการ/เขตอุตสาหกรรม/Logistics Hub ที่ดินควรกําหนดเป็นอัตราเดียว (Flat Rate) ไม่ควร
คํานวณแบบ Progressive Rate 
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    คําช้ีแจง : การกําหนดอัตราภาษีแบบก้าวหน้า (Progressive 
Rate) เป็นแนวทางหน่ึงที่จะนํามาใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยผู้ที่มี
ทรัพย์สินมากจะเสียภาษีมาก ผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยจะเสียภาษีน้อย อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้ตระหนักถึง
ความกังวลของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ในประเทศ ที่อาจมีภาระ
เพ่ิมขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการและความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยขณะน้ี
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดแนวทางในการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการดังกล่าว 
   (๓.๓) ความคิดเห็น : ร่างพระราชบัญญัติฯ ไม่ควรกําหนดอัตราภาษี
ไว้สูงมากเน่ืองจากจะเป็นการเพ่ิมภาระภาษีแก่ประชาชน 
    คําช้ีแจง : รัฐบาลได้มีเจตนารมณ์ว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยและเกษตรกรที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและภาระภาษีที่เกิดขึ้นควรจะใกล้เคียงกับที่มีการเสียอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติฯ จะ
กําหนดเฉพาะเพดานอัตราภาษีสูงสุดที่ อปท. มีอํานาจจัดเก็บได้ แต่สําหรับอัตราภาษีที่จัดเก็บจริงจะกําหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพ่ือความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับกฎหมายภาษีใหม่ 
ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และจะมีอัตราภาษีที่จดัเก็บตํ่ากว่าอัตราเพดานในกฎหมาย 
   (๔) ประเดน็ : ฐานภาษ ี

                       (๔.๑) ความคิดเห็น : ฐานภาษีควรแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เห็นควรให้ใช้ค่ารายปีของ
อาคารและที่ดิน ส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในประเภทอ่ืน ๆ เช่น ที่ดินเกษตรกรรมควรใช้ราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 
   คําช้ีแจง : เพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อจํากัดของภาษีโรงเรือนและท่ีดินที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีการเรียกเก็บค่ารายปี (ค่าเช่า) ซ้ําซ้อนกับการเสียภาษีจากการให้เช่า ดังน้ัน ร่าง
พระราชบัญญัติฯ จงึกําหนดให้จดัเก็บภาษีจากฐานมูลค่าของทรัพย์สินแทน 
   (๔.๒) ความคิ ด เ ห็น  :  ที่ ดิ นหลายแปลงที่ เ จ้ า ของ เ ดี ยว กัน                     
และมอีาณาเขตติดกัน ควรคิดมูลค่าเป็นรายแปลง ไม่ควรนํามูลค่าที่ดินทุกแปลงมารวมกัน 
    คําช้ีแจง : การกําหนดเง่ือนไขว่า ในกรณีที่ดินหลายแปลง           
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คํานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษีเดียวกัน           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเลี่ยงภาษี โดยการแยกโฉนดที่ดินออกเป็นหลายแปลงเพ่ือให้มูลค่าของที่ดิน           
มีราคาตํ่าลง 
   (๕) ประเดน็ : การบรรเทาภาระภาษ ี

    (๕.๑) ความคิดเห็น : ขอให้ระบุเรื่องการบรรเทาภาระให้กับสถาบัน
การเงินที่มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชําระหน้ี โดยให้จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 0.05 ของ
ฐานภาษี สําหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการชําระหน้ีของสถาบันการเงิน และทรัพย์ที่ได้มา
จากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดี เป็นระยะเวลา 5 ปี ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ  
                                             คําช้ีแจง : การกําหนดหลักการบรรเทาภาระภาษีให้กับสถาบันการเงิน
ที่มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ ได้มาจากการชําระหน้ีเป็นหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ                     
ซึ่งการบรรเทาภาระดังกล่าวจะกระทําได้โดยอาศัยอํานาจมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติฯ จึงไม่จําเป็นต้อง
กําหนดไว้ในกฎหมายอีก 
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                       (๕.๒) ความคิดเห็น : ควรมีการยกเว้นภาษีในกรณีเจ้าของมอบที่ดิน
ให้กับรัฐเพ่ือใช้ทําประโยชน์แก่สาธารณะ 
   คํ า ช้ี แจง  :  ได้ มี การกํ าหนดหลั กการดั งกล่ าวไว้ ในร่ าง       
พระราชบัญญัติฯ แล้ว 
                        (๕.๓) ความคิดเห็น : ขอให้ลดภาษีสําหรับโครงการนิคม/เขต
ประกอบการ/เขตอุตสาหกรรม/Logistics Hub ใน ๒ กรณี โดยในกรณีที่ผู้พัฒนาโครงการถือกรรมสิทธ์ิ          
ในที่ดิน ขอให้ลดภาระภาษีลงร้อยละ ๙๐ และในกรณีที่ผู้ประกอบการนิคมถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ขอให้ลด
ภาระภาษีลงร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๕ ปี 
                                           คําช้ีแจง : กฎหมายได้กําหนดเครื่องมือเพ่ือช่วยบรรเทาภาระ
ภาษีให้แก่กิจการที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถลดค่าภาษีลงได้ถึงร้อยละ ๙๐ อย่างไรก็ดี การบรรเทาภาระ
ภาษีดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทั้งระบบ 
   (๕.๔) ความคิดเห็น : ควรมีการยกเว้นภาษีให้กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมตามหลักการของพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ยกเว้นภาษี 
ให้ที่ดินที่มีขนาด ๕๐ ตารางวา - ๕ ไร่  
                                            คําช้ีแจง : ตามหลักการภาษีที่เสนอคณะรัฐมนตรีจะมีการ
ยกเว้นภาษีให้แก่ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเกษตรกรรม ทั้งน้ี โดยจะยกเว้นให้ตามมูลค่าของทรัพย์สิน              
ตามเง่ือนไขที่กําหนด 
   (๖) ประเดน็ : บทลงโทษ 
                       (๖.๑) ความคิดเห็น : ควรกําหนดการลงโทษผู้ที่ ชําระภาษีเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดให้มากขึ้น  
   คําช้ีแจง : ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอ ได้มีการปรับปรุง
บทลงโทษให้มีความเป็นปัจจุบันแล้ว 
                       (๖.๒) ความคิดเห็น : บทลงโทษไมค่วรมีโทษจําคกุ  
   คําช้ีแจง : ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอได้กําหนดให้มี
บทลงโทษจําคุก เฉพาะในกรณีความผิดทางอาญา เช่น มาตรา 86 กําหนดให้ความผิดตามมาตรา ๗๙ 
(ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจ) มาตรา ๘๐ (ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงาน
สํารวจ) มาตรา ๘๑ (ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง) หรือมาตรา ๘๓                
(การไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี) เน่ืองจากเป็นความผิด
ต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับน้ี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
   (๗) ประเดน็ : การหา้มโอนกรรมสทิธิ์ในทีด่นิ กรณีมีการคา้งชําระภาษ ี
    ความคิดเห็น : กรณีไม่ชําระภาษีภายในเดือนมิถุนายน ให้ อปท. ส่ง
บัญชีรายการค้างชําระภาษีให้กรมที่ดินเพ่ือให้ที่ดินแปลงที่ค้างชําระภาษีห้ามโอนกรรมสิทธ์ิ แล้วที่ดินที่รัฐให้
ประชาชนทําประโยชน์อ่ืน ๆ จะมีการห้ามโอนสิทธิครอบครองอย่างไร 
    คํ า ช้ีแจง  :  กรณีที่ ดิ นที่ รั ฐ ใ ห้ประชาชนทํ าประโยชน์ อ่ืน  ๆ              
หากมีการค้างชําระภาษี อปท. จะต้องดําเนินการตามแนวทางภาษีค้างชําระที่กฎหมายกําหนด 
                      (๘) ประเดน็ : ปทีีเ่ริ่มจัดเกบ็ภาษ ี

  ความคิดเห็น : ไม่ควรเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 และควรขยายเวลาออกไปเพ่ือให้ประชาชนมีเวลาปรับตัว  
                                    คํา ช้ีแจง :  การกําหนดให้ อปท .  จัดเก็บภาษีที่ ดินและ                  
สิ่งปลูกสร้างในปี พ .ศ . 2562 ก็เพ่ือให้ประชาชนและ อปท . มีระยะเวลาเพียงพอในการปรับตัว                    
ซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว 
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(๑) การนําภ
บถามจํานวน
ท้องที่ และภา

อบรม 
น) 

ผูต้อ

100 
120 

80 
80 

300 
680 

00.00 

 โดยผู้ที่ไม
 ผู้เสียภาษีจะ
นได้ปรับเพ่ิมจ
ะไม่สามารถชํา

(๒)  การใช้มู
ม่เห็นด้วยร้อย
ยว นอกจากน้ี
้เพ่ิมขึ้นตามร
วมานานแล้ว
ที่จะหาเงินมา
รฐานการประ
การสาธารณะท
สร้างจากกิจกา
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ารแสดงความ
ภาษีที่ดินและสิ
  423 คน (ร
าษีโรงเรือนแล

อบแบบสอบถ
(คน) 

4
6
6
5

23
46

67.6

ม่เห็นด้วยกับก
ะได้รับผลกระ
ากราคาที่ซื้อม
าระภาษีได้ 

มูลค่าของที่ดิ
ยละ ๘.๓๕ โด
น้ียังมีความเห็น
ราคาที่ดินที่เพิ
หรือได้ที่ดินนั
ชําระภาษีก็จ
ะเมินราคาที่ดิ
ที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ
ารต่าง ๆ ในอั

มคดิเห็น 
สิ่งปลูกสร้างม
ร้อยละ 91.9
ละที่ดินที่จัดเก็

ถาม  การนํา
แท
เห็น

45 
68 
61 
54 
32 
60 
64 

ารเก็บภาษีที่ดิ
ะทบจากการ
มาในอดีตมาก

ินและสิ่งปลู
ดยผู้ที่ไม่เห็นด้
นว่า การคําน
พ่ิมขึ้น ทําให้ป
น้ันมาจากการ
ะต้องขายที่ดิ
นและการใช้ม
ซึ่งที่ดินมีราคา
ัตราที่แตกต่าง

มาใช้แทนภาษ
96) เห็นด้วยกั
ก็บอยู่ในปัจจุบั

าภาษทีีด่นิแล
ทนภาษี ๒ ปร
นด้วย (คน) 

41
66
52
52

213
423

91.96

ดินและสิ่งปลูกส
รจัดเก็บภาษี
กจึงไม่เป็นธรร

กสร้างเป็นฐ
ด้วยเห็นว่า คว
นวณภาษีควรค
ประชาชนที่เป็
รรับมรดกต้อ
ินดังกล่าวให้น
มูลค่าที่ดินแล
สูง เช่น โรงเรี
งกัน 

ษีบํารุงท้องที
กับการนําภาษี
บัน ดังน้ี 

ละสิ่งปลกูสร้า
ระเภทในปจัจุ
ไม่เหน็ด้ว

1 
6 
2 
2 
3 
3 
6 

สร้างแทนภาษี 
ที่ดินและสิ่งป
รมเพราะทําให้

านในการคํา
วรใช้มูลค่าที่ดิ
คํานึงถึงภาวะ
ปนเจ้าของที่ดิน
องได้รับความ
นายทุน นอก
ละสิ่งปลูกสร้า
ยน โรงพยาบา

 

ที่ และภาษี
ษีที่ดินและ

างมาใช้
บนั 
วย (คน) 

4 
2 
9 
2 

19 
37 

8.09 

 ๒ ประเภท
ปลูกสร้าง 
ห้ผู้เสียภาษี  

นวณภาษี     
ินเป็นฐาน
ะเศรษฐกิจ
นที่มีราคา
เดือดร้อน
จากน้ียังมี
างเป็นฐาน
าล เป็นต้น    

           

       



 

 
ร้อยละ
ยุติธรร
น้อยอยู
 

เกษตร
หรือทิ้ง
ควรเพ่ิ
อุตสาห
 

 

 
อัตราจั
ภาษีที่ดิ
ใช้ประ
ประโยช
 

ะ ๑๐.๗๖ โดย
รม และเสมอภ
ยู่แล้ว นอกจา

กรรม ที่อยู่อา
งไว้รกร้างว่าง
มประเภทการ
หกรรม กิจการ

จัดเก็บภาษีที่ดิ
ดินหรือสิ่งปลู
ะโยชน์อ่ืน ๆ ใ
ชน์ในอัตราสูง

 (

ยผู้ที่ไม่เห็นด้
ภาค เน่ืองจา
กน้ีการเก็บภา

 

(๔) กา
าศัย การใช้ป
เปล่ามีผู้เห็นด้
รใช้ประโยชน์
รสาธารณะ ก

(๕) กา
ดินหรือสิ่งปลู
กสร้างที่ใช้ปร
 ในอัตราสูง โ
งสุด ดังน้ี 

การกําหนด

(๓) การเก็บภ
้วยเห็นว่าควร
กภาษีอัตราเ
าษีในอัตรากา้

ารแบ่งประเภ
ระโยชน์อ่ืน ๆ
ด้วยร้อยละ ๙
น์ที่ดินให้มากก
ารท่องเที่ยวเชิ

ารกําหนดอัตร
กสร้างตามแน
ระโยชน์ในกา
โดยให้กําหน

ดอตัราภาษี
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ภาษีอัตราก้าว
รให้ทุกคนเสีย
ดียวก็มีผลให้
าวหน้าเป็นกา

ภทการใช้ประ
ๆ นอกจากเก
๙๒.๘๕ และไม
กว่าน้ี เช่น เพิ
ชิงอนุรักษ์ เป็

ราภาษี ผู้ที่ตอ
นวทางที่คณะ
รประกอบเกษ
ดอัตราภาษีที

วหน้า มีผู้เห็น
ยภาษีในอัตร
ห้ผู้มีทรัพย์สิน
รป่ันทอนกําลั

ะโยชน์ที่ดินหรื
ษตรกรรมแล
ม่เห็นด้วยร้อย
พ่ิมการใช้ประโ
ปนต้น 

อบแบบสอบถ
ะรัฐมนตรีได้มี
ษตรกรรมตํ่าก
ที่ดินหรือสิ่งป

นด้วยร้อยละ ๘
าเดียวกันเพ่ือ
มากเสียภาษี
ลงัใจคนขยันทํ

 

รือสิ่งปลูกสร้
ะที่อยู่อาศัย 
ยละ ๗.๑๕ โด
โยชน์ที่ดินหรื

 

ถามกว่าร้อยล
มีมติให้ความเห
กว่าที่ใช้ประโ
ปลูกสร้างที่ทิ้ง

๘๙.๒๔ และไ
อให้เกิดความ
ษมากกว่าผู้ที่มี
ทํามาหากิน 

ร้างเป็น 4 ปร
 และการไม่ใช้
ดยผู้ที่ไม่เห็นด้
รือสิ่งปลูกสร้า

 

ละ ๕๑ เห็นว่า
ห็นชอบ คือ 
โยชน์เป็นที่อยู
้งไว้ว่างเปล่า

ไม่เห็นด้วย
มเท่าเทียม
มีทรัพย์สิน

ระเภท คือ 
ช้ประโยชน์ 
ด้วยเห็นว่า 
างประเภท

า ควรกําหนด
กําหนดอัตรา
ยู่อาศัย และที่
หรือไม่ได้ทํา

 



 

 
ควรยก
ตามทีค่
และ ๔
 

 

 
 
ที่อยู่อา
และไม่
ไม่เกิน 
และ ๓
 

 

 

สามารถ
ร้อยละ
ในที่สา
ในการ
ในมาตร
และมีร
จํานวน
 

เว้นร้อยละ ๗
คณะรัฐมนตรไี
๔๐ ล้านบาท ต

าศัยหลัก (เจ้า
เห็นด้วยร้อย
 ๑๐ ล้านบาท
๐ ล้านบาท ต

ถตรวจสอบคว
ะ ๕.๘๑ โดย
าธารณะซึ่งอ
รปฏิบัติงานแ
รฐานเดียวกัน
ระยะเวลาในกา
นมาก 

66%
34

การยกเว้นภ
เ

บุคคลธรรม

(๖) กา
๗๗.๘๓ และไม
ได้ให้ความเหน็

 ตามลําดับ 

(๗) กา
าของต้องมีช่ือ
ละ ๓๔ โดยผู้
ทและรองลงม
 ตามลําดับ 

(๘) กา
วามถูกต้องของ
ผู้ที่ไม่เห็นด้ว
อาจจะส่งผล
แตกต่างกัน อ
นหรือมีความลั
ารสํารวจที่จํา

%
%

าษีที่ดินและสิ
เจ้าของซ่ึงเป็
มดาใช้เปน็ทีอ่

ารยกเว้นภาษี
ม่ควรยกเว้นร้อ
นชอบในหลัก

ารยกเว้นภาษี
อในโฉนดที่ดิน
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
มาเห็นว่าควรย

ารประกาศแ
งข้อมูล และจํา
วยเห็นว่า ข้อ
ลเสียต่อผู้ เสีย
อาจทําให้การ
ักลั่นในทางปฏิ
กัด อาจทําให้

สิ่งปลูกสรา้งที
น       
อยู่อาศัยหลัก

เห็นด้

ไม่เห็น
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ษีที่ดินที่ใช้ปร
อยละ ๒๒.๒๕
การไว้ และลํ

ษทีี่ดนิและสิ่งป
และทะเบียนบ
ยส่วนใหญ่เห็น
ยกเว้นภาษีที่

แจ้งบัญชีราย
านวนภาษีที่ต้อ
อมูลที่ประกา
ยภาษี นอกจ
รประกาศแจ้
ฏิบัติ ประกอบ
้การสํารวจไม่ค

ที่

้วย

นด้วย

ระโยชน์ในกา
๕ โดยส่วนใหญ
าดับรองลงมา

ปลูกสร้างที่เจ้
บ้าน) ไม่เกิน 5
นว่าควรยกเว้น
ดินและสิ่งปลู

ยการที่ดินแล
องเสีย มีผู้เห็น
ศเป็นข้อมูลส
จากน้ีการที่ 
จ้งบัญชีรายก
บกับ อปท. ส่ว
ครบถ้วนก่อให

ารประกอบเ
ญ่เห็นควรยกเว
าเห็นควรยกเว้

จ้าของซ่ึงเป็น
50 ล้านบาท 
นภาษีที่ดินแล
ลูกสร้างดังกล่า

ละสิ่งปลูกส
นด้วยร้อยละ ๙
ส่วนบุคคลไม
 อปท . แต่ละ
ารที่ดินและสิ
วนใหญ่มีเจ้าห
ห้เกิดปัญหาคว

 

กษตรกรรม 
ว้นไม่เกิน ๕๐
ว้นไม่เกิน ๑๐

นบุคคลธรรมด
 มีผู้เห็นด้วยร้
ละสิ่งปลูกสร้า
าวไม่เกิน ๒๐

ร้าง เพ่ือให้ผ
๙๔.๑๙ และไม
ม่ควรประกาศ
ะแห่งมีความ
สิ่งปลูกสร้าง
หน้าที่สํารวจจํ
วามขัดแย้งกับ

 มีผู้เห็นว่า    
๐ ล้านบาท
๐ ล้านบาท   

 

ดาใช้เป็น 
ร้อยละ ๖๖ 
างดังกล่าว
๐ ล้านบาท 

 

ผู้เสียภาษี
ม่เห็นด้วย 
ศเผยแพร ่   
มสามารถ    
ไม่เป็นไป    
ํานวนน้อย 
บผู้เสียภาษี

            

           
               
          



 

 
ร้อยละ
ค่าปรบั
 

 
๗๓.๗๓
อีกทั้งอั
ซึ่งอาจ

 
ร้อยละ
โอนกร
ทรัพย์สิ
ผู้รับโอ
จากธน
 

 
 

ะ ๑๔.๔๕ โดย
บไม่ควรมีโทษจ

๓ และไม่เห็นด
อัตราเบ้ียปรับ
มีผู้คา้งชําระภ

ะ 90.00 และ
รรมสิทธ์ิทรัพ
สินได้โดยมีเง่ื
นเสียภาษี หรื
นาคาร 

(๙) การ
ยผู้ที่ไม่เห็นด้ว
จําคุก และคว

(๑๐) ก
ด้วยร้อยละ ๒
ที่กําหนดไว้สู
ภาษีมากขึ้น แ

(๑๑) ก
ะไม่เห็นด้วยร้อ
ย์สินได้เพราะ
อนไขให้จ่ายภ
รือบวกค่าภาษี

รกําหนดโทษส
วยเห็นว่า โท
วรกําหนดควา

การเก็บเบี้ยปรั
๒๖.๒๗ โดยผู้ที
งเกินไป เป็นก
และอาจเป็นเห

การห้ามโอนกร
อยละ 10.00
ะทางการมีข้
ภาษีในวันโอน
ษีไว้ในการโอน
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สําหรับผู้กระท
ษที่กําหนดไว้
ามหนักเบาตา

 
 

รับหรือเงินเพิ่
ที่ไม่เห็นด้วยเห
การเพ่ิมภาระ
หตุจูงใจให้เกิด

 
รรมสิทธิ์หรือสิ
0 โดยผู้ที่ไม่เห็
อมูลที่ใช้ในก
น หรืออาจให้
นนอกจากน้ีก

ทําผิด มีผู้เหน็
ว้มีความรุนแร
มมูลค่าภาษีเป็

มในกรณีที่มีก
ห็นว่า ควรมกี
ะแก่ผู้ชําระภา
ดการทุจริตติด

สิทธิครอบครอ
ห็นด้วยเห็นว่า
การติดตามอยู
ห้มีการโอนก่อ
การจํากัดสิทธิ

นด้วยร้อยละ ๘
รงหรือหนักเกิ
ป็นหลักมากก

 

การค้างชําระภ
การขยายเวลา
าษี และทําให้ไ
ดสินบนเจ้าหน้

 

องในกรณีที่ค้า
เป็นการจํากัด
ยู่แล้ว หรืออา
อนแล้วจึงค่อย
ดังกล่าวอาจก

๘๕.๕๕ และไม
กินไป ควรมีโ
กว่า 

ภาษี มีผู้เห็นด้
าในการเริ่มคดิ
ไม่สามารถจ่า
น้าที่ 

างชําระภาษี มี
ดสิทธิเกินไป แ
าจกําหนดให้
ยมาบังคับให้
กระทบกับผู้ที่

 

ม่เห็นด้วย 
ทษเฉพาะ

ด้วยร้อยละ 
ดเบ้ียปรับ  
ยเบ้ียปรับ

มีผู้เห็นด้วย 
 และควรให้
้มีการโอน
ผู้โอนหรือ
ที่ขอสินเช่ือ
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สรปุความคดิเหน็ในทกุประเดน็ 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

91.96% 91.55% 89.24% 92.85% 94.19%
85.55%

73.73%
90.00%

8.09% 8.35% 10.76% 7.15% 5.81%
14.45%

26.27%
10.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

กา
รนํ
าภ
าษี
ที่ดิ
นฯ
มา
ใช้แ
ทน
ภา
ษีบํ
าร
ุงท
้อง
ที่
แล
ะ

ภา
ษีโ
รงเ
รือ
นฯ

กา
รใช้
มลู
ค่า
ขอ
งท
ี่ดิน
แล
ะส
ิ่งป
ลูก
สร
้างเ
ป็น
ฐา
นใ
น

กา
รคํ
าน
วณ
ภา
ษี

กา
รเก็
บภ
าษ
ีอัต
รา
ก้า
วห
น้า

กา
รแ
บ่ง
ปร
ะเภ
ทก
าร
ใช้ป
ระ
โยช
น์ท
ี่ดิน
หร
ือส
ิ่งป
ลูก

สร
้างเ
ป็น

4 
ปร
ะเภ
ท

กา
รป
ระ
กา
ศแ
จ้ง
บัญ
ชีร
าย
กา
รท
ี่ดิน
แล
ะส
ิ่งป
ลูก

สร
้าง

กา
รกํ
าห
นด
โท
ษส
ําห
รับ
ผู้ก
ระ
ทํา
ผิด

กา
รเก็
บเ
บี้ย
ปร
ับห
รือ
เงิน
เพิ่
มใ
นก
รณ
ีที่ม
ีกา
รค
้าง

ชํา
ระ
ภา
ษี

กา
รห้
าม
โอน
กร
รม
สิท
ธิ์ห
รือ
สทิ
ธิค
รอ
บค
รอ
งใน
กร
ณี

ที่ค
้างชํ
าร
ะภ
าษี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
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 ๖) ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 (1) ให้จดัเก็บภาษีตามรายได้ ให้ยกเว้นสําหรับบ้านพักที่อยู่อาศัย 1 หลังและเก็บภาษี

ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเพ่ิมมากขึ้น 
 (2) ควรยกเว้นกรณีบ้านหลังที่ 2 ที่ได้รบัมาจากมรดกที่มีมลูค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท 
 (3) ควรกําหนดรายละเอียดการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ชัดเจน และสอดคล้อง

กับความเป็นจริง และการเก็บภาษี ไม่สร้างผลกระทบหรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
และผู้มรีายได้น้อยถึงปานกลาง 

 (4) ควรพิจารณาการจัดเก็บภาษีที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทําประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ กรณีมีที่ดินดังกล่าวเป็นที่ไม่มีทางเข้าออกสาธารณะ 

 (5) การประเมินมูลค่าที่ดินและประเมินภาษีควรตรวจสอบโดยใช้เลขที่ดิน หรือ
เอกสารที่ชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 (6) ควรปรับการคํานวณให้เหมาะสมกับกิจการที่แตกต่างกัน สําหรับกรณีอ่ืน ๆ  
ซึ่งเป็นกิจการที่ช่วยสร้างรายได้นําเงินเข้าประเทศในหลายๆ ธุรกิจรัฐควรส่งเสริมและยกเว้นการจัดเก็บภาษี
หรือจัดเก็บภาษีในอัตราที่ตํ่า 

 (7) ควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และควรมีคู่มือที่ชัดเจนในการปฏิบัติการประเมิน 
ภาษีเพ่ือให้จัดเก็บภาษีเหมือนกันทั่วประเทศ 
   (8) ควรศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายภาษีทรัพย์สินของต่างประเทศว่าเกิด
ประโยชน์จรงิหรือไม่ 
   (9) ควรมีมาตรการบรรเทาการจัดเก็บภาษีตามร่างพระราชบัญญัติฯ น้ี ให้กับ           
ทุกภาคส่วนทั้งชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกส่วน เพ่ือให้ปรับตัวได ้ 
   (๑๐) ควรพิจารณาอัตราการบรรเทาภาษีสําหรับโรงเรียนเอกชนจากร้อยละ ๙๐
เป็นร้อยละ ๙๕ เพ่ือไม่ใช้เกิดผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชน 
   (๑๑)  ควรพิจารณาลดภาระภาษีโรงพยาบาลเช่นเดียวกับโรงเรียน เพราะโรงพยาบาล
เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วย ช่วยชีวิตคน 
   (๑๒) ให้มีการลดอัตราภาษีในส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือการพาณิชย์           
เพ่ือช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น ห้องเช่า หอพัก 
   (๑๓) อัตราเบ้ียปรับเงินเพ่ิมสูงเกินไปอาจทําให้คนค้างชําระมากข้ึน และไม่ควรมี
โทษจําคุก 
 ๗) ประเด็นปัญหา ผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มีปัญหาในการดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑) เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานลงพ้ืนที่สํารวจ โดยเฉพาะใน อปท. ที่มี
พ้ืนที่หรือสิ่งปลูกสร้างจํานวนมาก 
  (๒) อปท. หลายแห่งขาดอุปกรณ์ในการสํารวจพ้ืนที่ที่ทันสมัยส่งผลให้การทํางานล่าช้า 
  (๓) การจัดทําข้อมูลในการสํารวจประสบปัญหาขาดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน หรือข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นปัจจุบัน 
  (๔) ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างไม่ครอบคลุมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทส่งผลให้
การคํานวณมูลค่าต้องใช้การเทียบเคียงในทางบัญชีซึ่งบางครั้งทําให้มูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่ได้สูงหรือตํ่าเกิน          
ความเป็นจริง 
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  (๕) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพ้ืนที่หรือสิ่งปลูกสร้างในการลงพื้นที่สํารวจ 
 
 ๒.๒ การจัดเสวนา เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๑) หน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้ดําเนินการจัดการเสวนา เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับฟังความคิดเห็น              
ร่างพระราชบัญญัติฯ โดยได้จัดให้มีการแจกแบบสอบถามเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการเสวนาที่มี
ต่อข้อเสนอในการปรับปรุงบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความเหมาะสม และลดผลกระทบ                   
ในการจัดเก็บภาษี  

  ๒) สถานทีด่ําเนนิการ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่  
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  
  ๓) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนท้ังในส่วนกลาง
และสว่นภูมิภาค อปท. รัฐวิสาหกิจ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการท่องเที่ยว
และกฬีา ภาคอสังหาริมทรัพย์ สถานศึกษา ผู้ประกอบกิจการ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 
  ๔) ผลการดําเนินการ มีผู้เข้าร่วมการเสวนารวมท้ังสิ้น ๒๗๐ คน ในจํานวนน้ีมีผู้ตอบ 
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น ๑๓๗ คน ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการ ๒๐ คน พนักงานรัฐวิสากิจ ๓๕ คน รับจ้าง
ทั่วไป ๑๘ คน ผู้ประกอบการที่ เป็นบุคคลธรรมดา ๑๗ คน ผู้ประกอบการที่ เป็นนิติบุคคล ๑๒ คน 
ผู้ประกอบการที่ไม่ระบุว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ๑๔ คน เกษตรกร ๔ คน และกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น 
พนักงานบริษัท ประชาชน ข้าราชการบํานาญ จํานวน ๑๗ คนโดยหลังรับฟังการเสวนาแล้วผู้เข้าร่วม              
การเสวนาส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติฯ เพ่ิมขึ้น 
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 ๕) ประเดน็ที่มีการแสดงความคดิเห็น 
 (๑) การนําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน
และที่ดิน มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๙๕ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๕ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า เห็นว่าทําให้เสียภาษี
มากขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ 

 
 

                                (๒) การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยใช้มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เป็นฐานในการคํานวณภาษี มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๘๗ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๑๓ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า 
ทําให้ฐานภาษีสูงขณะที่เจ้าของที่ดินอาจจะมีรายได้ตํ่าหรือต้องเสียภาษีจากเดิมที่ไม่เคยเสียภาษี และต้องการ
ทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม รวมถึงข้อยกเว้นต่างๆ 
 

 
 

   (๓) การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้ามีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๘๐ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๒๐
โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่ามูลค่าของที่ดินจะมีการปรับเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ อยู่แล้ว จึงไม่ควรกําหนดอัตราภาษี
ก้าวหน้า 
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  (๔) การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 ประเภท คือ 
เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และการไม่ใช้ประโยชน์ 
หรือทิ้งไว้รกร้างว่างเปล่า มีผูเ้ห็นด้วยร้อยละ ร้อยละ ๗๔ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๒๖ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า  
ควรเพ่ิมควรเพ่ิมประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินสําหรับรัฐวิสาหกิจอีก ๑ ประเภท 
 

 
 

  (๕) การกําหนดอัตราภาษี ผู้ที่ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ ๕๙ เห็นว่า            
ควรกําหนดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ คือ 
กําหนดอัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตํ่ากว่าที่ใช้ประโยชน์           
เป็นที่อยู่อาศัย และที่ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในอัตราสูง โดยให้กําหนดอัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้  
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ในอัตราสูงสุด ดังน้ี 
 

 
 

 (๖) การปรับลดเพดานอัตราภาษี มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๙๒ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๘ 
โดยผู้ที่ ไม่เห็นด้วยเห็นว่า อัตราเพดานภาษีสําหรับที่ ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น                
การประกอบพาณิชย์กรรมยังสูงเกินไป และยงัมีอัตราเพดานเริ่มต้นแตกต่างกับอัตราเพดานสูงสุดมาก 
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 (๗) การกําหนดให้มีอัตราภาษี เพ่ือจัดเก็บภาษีใน 2 ปีแรก และในปีที่ 3 เป็นต้นไป
ให้ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีที่จัดเก็บจริง มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๘๗ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๑๓ 
โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า ควรขยายระยะเวลาการบังคับใช้เป็น ๓ ปี หรือมากกว่า และควรกําหนด                
เป็นบทเฉพาะกาล  
 

 
 

 (๘) การปรับอัตราภาษีที่จัดเก็บจริง มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๗๗ และไม่เห็นด้วย            
ร้อยละ ๒๓ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่า ควรปรับอัตราให้ตํ่าลง 

 
 

  (๙) การให้ อปท. สามารถออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่จัดเก็บจริง มีผูเ้ห็นด้วยเพียงร้อยละ ๒๔ และไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ ๗๖ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่เช่ือในศักยภาพ 
ของ อปท. และไม่เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี เห็นว่า ทําให้เกิดความเหล่ือมล้ําในการจัดเก็บภาษี รวมท้ังการ
กระจายอํานาจให้ อปท. มากเกินไป ทั้งน้ี อาจมีการนําอํานาจดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งยังเป็นช่องทางให้
เกิดการใช้ดุลยพินิจ และการเรียกผลประโยชน์ หรือการทุจริตอ่ืน ๆ จึงเห็นควรให้ส่วนราชการเป็นผู้กําหนด
เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ 
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 (๑๐) การยกเว้นภาษีที่ดนิที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม มีผู้เห็นว่า 
ควรยกเว้นร้อยละ ๘๖ และไม่ควรยกเว้นร้อยละ ๑๔ โดยส่วนใหญ่เห็นควรยกเว้นไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท    
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการไว้และลาํดับรองลงมาเห็นควรยกเว้นไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  
และ ๒๐ ล้านบาท ตามลําดับ 
 

 
 

  (๑๑) การยกเว้นภาษีสําหรับที่ทําเกษตรกรรมเฉพาะในกรณีที่เจ้าของที่ดิน            
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดา มีผู้เห็นด้วยร้อยละ ๖๘ และไม่เห็นด้วยร้อยละ ๓๒ โดยผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
เห็นว่าควรให้สิทธิเท่ากัน แต่บางคนเห็นว่าควรให้สิทธิตามความเป็นจริง และบางคนเห็นว่าเป็นการตัดสิทธิ
การรวมกลุ่มของเกษตรกรในการจัดต้ังบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจ 
 
 

 
 
 

  (๑๒) การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา          
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีช่ือในทะเบียนบ้าน               
ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรยกเว้นไม่เกิน 20 ล้านบาท รองลงมาเห็นว่าควรยกเว้นไม่เกิน 50 ล้านบาท และในกรณี
ที่บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เห็นว่าควรยกเว้นไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท รองลงมา 
เห็นว่าควรยกเว้นไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท และให้เก็บภาษีต้ังแต่บาทแรก 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
และไม
ผู้ประก

  
โดยผู้ทีไ่

 
 

ม่เห็นด้วยร้อ
กอบการได้รับป

 
ไม่เห็นด้วยเห็น

(๑๓) ก
 ๐

อยละ ๒๙ โด
ประโยชน์ทั้งที

 ๐
นว่า พิพิธภัณฑ

การยกเว้นภา
๐ ที่ดินสาธ
ดยผู้ที่ ไม่เห็น
ที่นิคมอุตสาห

๐ พิพิธภัณฑ
ฑ์ไม่ใช่องค์กา
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าษีให้กับทรพั
ารณูปโภคใ
นด้วยเห็นว่า
หกรรมบางแห่ง

ฑ์ มีผู้เห็นด้วย
รที่เป็นสาธาร

พย์สินต่าง ๆ ด
ในนิคมอุตสา
 นิคมอุตสาห
งสร้างปัญหาม

ยถึงร้อยละ ๙
ณประโยชน์ แ

ดังน้ี 
าหกรรม มีผู้
หกรรมมีราย
มลพิษ 

 

๙๔ และไม่เห็
และมีการเก็บร

 

 

ผู้ เห็นด้วยร้อ
ยได้ การยก

ห็นด้วยเพียง
รายได้จากการ

อยละ ๗๑    
เว้นทําให้

ร้อยละ ๖    
เข้าชม 

             

         



 

 
และไม่
 

 
มีผู้เห็น
 

 
ถนน ท
เห็นว่าเ

 
เห็นด้วยเพียง

 
นด้วยร้อยละ ๙

 
ทางยกระดับ อ
เป็นทรัพย์สิน

 ๐
งร้อยละ ๔ โด

 ๐
๙๐ และไม่เห็น

 ๐
 อุโมงค์รถไฟฟ้
ที่สร้างรายได้

๐ ที่ดินที่กฎ
ดยผู้ที่ไม่เห็นด้

๐ สิ่งปลูกสร้
นด้วยเพียงร้อ

๐ สิ่งปลูกสร้
า มีผู้เห็นด้วย
้ 
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ฎหมายห้ามไ
้วยเห็นว่า คว

 
ร้างที่ไม่ใช่อา
ยละ ๑๐ 

 
 

ร้างเกี่ยวกับ
ยร้อยละ ๘๒ แ

 

 

 

ไม่ให้ทําประ
รลดภาระภาษี

 
าคาร เช่น ล

 
 
สาธารณูปโ
และไม่เห็นด้วย

 

 

 

ะโยชน์ มีผู้เห็
ษีเท่าน้ัน 

 

ลานคอนกรีต

ภคขั้นพื้นฐา
ยร้อยละ ๑๘ โ

ห็นด้วยถึงร้อ

ต รั้ว บ่อบําบ

 

านด้านคมน
โดยผู้ที่ไม่เห็น

 

อยละ ๙๖    

บัดน้ําเสีย    

าคม เช่น    
นด้วย 

             

            

         



 

 
 
และไม่
เจ้าของ

 
 
โดยผู้ที
จ่ายภา
 

 
และไม่
ราคาป
 

 
 
 

 

 
เห็นด้วยร้อยล
งปรับตัว และ

 
ที่ไม่เห็นด้วยเ
ษีได้ 

 
ม่เห็นด้วยร้อย
ระเมินยังตํ่าอ

(๑๔) ก
 ๐

ละ ๑๑ โดยผู้ท
ะบางคนเห็นว่า

 ๐
เห็นว่าโรงเรีย

 ๐
ยละ ๒๕ โดย
อยู่แล้ว 

การการลดภา
๐ บ้านอยู่อา
ที่ไม่เห็นด้วยเ
าควรเก็บตาม

๐ สถานศึกษ
ยนเอกชนเป็น

๐ ที่ดินที่มีกฎ
ผู้ที่ไม่เห็นด้ว
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าระภาษีให้กบั
าศัยหลักที่เจ้า
เห็นว่าควรกําห
มจริง 

ษาเอกชน มีผู้
นกิจการที่มีก

 
 

ฎหมายห้ามท
ยเห็นว่า ยังส

 

บทรัพย์สินต่า
าของได้รับมา
หนดระยะเวล

ผู้เห็นด้วยร้อย
การหาประโย

 
 
ทําประโยชน์
สามารถทําปร

าง ๆ ดังน้ี 
าทางมรดก มี
ลาในการบรรเ

 

ยละ ๘๐ และ
ยชน์ และมีร

 

น์บางอย่าง มี
ระโยชน์และส

 

มีผู้เห็นด้วยร้อ
เทาภาระไว้ เพื

ะไม่เห็นด้วยร้อ
ายรับที่สูง จึ

มีผู้เห็นด้วยร้อ
สร้างรายได้ น

อยละ ๘๙    
พ่ือให้ 

อยละ ๒๐
งสามารถ    

อยละ ๗๕    
 นอกจากน้ี

           

         

        



 

 
ร้อยละ
 

         
ร้อยละ
 
 

 
 

 

 

ทั้งหมด

 

 
ะ ๑๓ โดยผู้ที่ไ

                 
ะ ๗๙ และไม่เ

 

 

ดเห็นด้วย 

 ๐
ไม่เห็นด้วยเหน็

                ๐
ห็นด้วยร้อยล

(๑๕) ก

 

 

 

 

๐ สถานที่เล่น
นว่า สถานที่เล

๐ ทรัพย์สินที่
ละ ๒๑ โดยผูท้ี

การประกาศแ

กา
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นกีฬา และสัน
ล่นกีฬาและสั

 
ที่ได้รับอนุญาต
ที่ไม่เห็นด้วยเห็

แจ้งบัญชีราย

100%

0%

รประกาศแจ้
ที่ดินและสิ่ง

นทนาการ มีผู้
สนัทนาการบา

ตใช้เป็นที่จอด
ห็นว่า หากมีก

ยการที่ดินแล

้งบัญชีรายกา
งปลูกสรา้ง

เห็

ผู้เห็นด้วยร้อย
างแห่งสามารถ

 

ดแล้วจร (Park

การเก็บเงินคว

 

ละสิ่งปลูกสร้า

 

าร

หน็ด้วย

ยละ ๘๗ และไ
ถหารายได้แส

k & Ride) มี
รชําระภาษี 

าง ผู้ตอบแบบ

ไม่เห็นด้วย
วงหากําไร 

มีผู้เห็นด้วย

บสอบถาม



 

สิ่งปลูก
ทรัพย์สิ
ที่เก่ียว
มีอํานา
 
 

 
 
 
เฉพาะใ
ร้อยละ
 

 

 

 

 

ร้อยละ
ให้ชําระ
 

 
 

 

กสร้างของผู้
สินอ่ืนของผู้เ
ข้องมีผู้เห็นด้
าจในการดําเนิ

             

ในกรณีการก
ะ ๗๘ และไม่เ

 

ะ ๖๕ และไม่
ะภาษใีห้ครบถ

 

(๑๖) ก
้เสียภาษีในก
สียภาษีที่มีมู
ด้วยร้อยละ ๘
นินการยึด อาย

        (๑๗) ก
ระทําผิดต่อพ
ห็นด้วยร้อยล

(๑๘) ก
เห็นด้วยร้อยล
ถ้วนภายใน 1

การห้ามมิให้
กรณีที่มีภาษีค
ลค่าเพียงพอ
๘๔ และไม่เห็
ยัด หรือขายท

การปรับปรุง
พนักงานเจ้าห
ละ ๒๒ โดยผูท้ี

การเก็บเบี้ยป
ละ ๓๕ โดยผู้

1 ปี และควรมี
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ห้ผู้บริหารท้อ
ค้างชําระ แต
จะชําระภาษี
นด้วยร้อยละ
ทอดตลาดทรัพ

งกําหนดโทษ
น้าที่ และแจ้
ที่ไม่เห็นด้วยเห็

ปรับหรือเงิน
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
มีการเตือนก่อ

องถ่ินยึด อา
ต่ให้ตรวจสอบ
ษีค้างชําระ เบี
ะ ๑๖ โดยผู้ที
พย์สิน แต่ควร

 

ษสําหรับผู้กร
้งความเท็จโด
ห็นว่าไม่ควรกํ

 

นเพิ่มในกรณี
ยเห็นว่า อัตรา
นหากไม่ปฏิบั

ายัด หรือขาย
บและยึด อายั
บ้ียปรับ และ
ที่ไม่เห็นด้วยเห
รให้เป็นอํานาจ

 

ระทําผิดโดย
ดยมีเจตนาหลี
กําหนดโทษจํา

 

ที่มีการค้างช
าเบ้ียปรับสูงเ
บัติตามจึงปรบั

 

ยทอดตลาด
ยัด หรือขายท
เงินเพ่ิม และ
ห็นว่า ไม่ควร
จของศาล 

กําหนดให้มีโ
ลีกเลี่ยงภาษีมี
คุก 

ชําระภาษี มี
เกินไป จึงควร
บ 

ที่ดินและ    
ทอดตลาด
ะค่าใช้จ่าย    
รให้ อปท.    

โทษจําคุก
ผู้เห็นด้วย

ผู้เห็นด้วย 
รผ่อนปรน    

         

            

          

        



 

 

ร้อยละ
ของปร
 

 
 
ภาษีเพิ
การดํา
 

 
 
 
 
 
 

 

ะ ๗๙ และไม่เ
ระชาชน 

 

พิ่มขึ้นใน 3 

เนินการดังกล

(๑๙) ก
ห็นด้วยร้อยล

(๒๐) ก
 ปีแรกมีผู้เห็น
ล่าวอาจกระท

 

การห้ามโอนกร
ละ ๒๑ โดยผูท้ี

การเพิ่มเติมบ
นด้วยถึงร้อย
บกับการจัดเก็
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รรมสิทธิ์หรือสิ
ที่ไม่เห็นด้วยเห็

บทเฉพาะกาล
ละ ๙๗ และ
ก็บรายได้ของ

 

สิทธิครอบครอ
ห็นว่า การดําเ

 

ลเพื่อบรรเทา
ไม่เห็นด้วยร้
 อปท. 

 

องในกรณีที่ค้า
เนินการดังกล่

าภาระภาษีให้
้อยละ ๓ โดย

 

างชําระภาษี มี
ลา่วเป็นการลิด

ห้กับผู้เสียภาษี
ยผู้ที่ไม่เห็นด้

มีผู้เห็นด้วย
ดรอนสิทธิ 

ษีที่มีภาระ
้วยเห็นว่า                



 

 
สรปุค
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ความคดิเหน็ใในทกุประเดน็น 
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 ๖) ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
  (๑) การกําหนดอัตราภาษีไม่ควรกระทบกับผู้เสียภาษีมาก 
  (๒) ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินฯ ให้ประชาชนรับทราบมากขึ้น และ
ควรมีการนําร่างพระราชบัญญัติฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ รวมท้ังควรเตรียมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. ให้มี
ความพร้อมก่อนการจัดเก็บภาษี 
  (๓) ควรจัดเก็บโดยใช้อัตราภาษีเดียว 
  (๔) ควรมีการกําหนดนิยามของ “สิ่งปลูกสร้าง” และ “ที่ดินรกร้างว่างเปล่า”             
ให้ชัดเจน 
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บทที่ ๓ การวิเคราะห์ผลกระทบ 
 
 การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
ฉบับที่ปรับปรุงโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
ที่อาจมีผลต่อผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ๓.๑ การนําภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างมาใช้แทนภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและทีด่นิ  
จะช่วยแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่ปัจจุบันที่มีปัญหาและข้อจํากัดเก่ียวกับ
ฐานภาษี อัตราภาษี และเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันอย่างไรก็ตาม หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีที่ดินฯ เพ่ือให้ อปท. สามารถจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ การกําหนดให้ใช้มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นฐานในการคํานวณภาษี จะช่วย
แก้ปัญหาฐานภาษีที่ไม่เป็นปัจจุบันของภาษีบํารุงท้องที่ และช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อีกทั้งทําให้การกําหนดมูลค่าฐานภาษีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๓.๓ การปรับปรุงอัตราเพดานภาษีการกําหนดให้มีอัตราภาษีเพื่อจัดเก็บภาษีใน ๒ ปีแรก
และการยกเว้นและบรรเทาภาษี ส่งผลกระทบกับกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 

 ๓.๓.๑  กลุ่มเกษตรกรรม 
 ๑) เกษตรกรส่วนใหญ่มีภาระภาษีลดลงเมื่อเทียบกับภาระภาษีที่เสียในปัจจุบัน 
 ๒) นิติบุคคลที่ทําเกษตรกรรมขนาดใหญ่จะมีภาระภาษีเพ่ิมขึ้นกว่าที่เสียในปัจจุบัน 

 ๓.๓.๒  กลุ่มที่อยู่อาศัย 
  ๑) ผู้ที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางที่อยู่อาศัยเพียงหลังเดียวและมีมูลค่าไม่เกิน 

๕0 ลา้นบาท จะไม่ต้องเสียภาษี 
  ๒) ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยหลายหลัง จะมีภาระภาษีเพ่ิมสูงขึ้น 

เน่ืองจากต้องเสียภาษีสําหรับที่อยู่อาศัยหลังที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหลัก 
  ๓) ผู้ที่เช่าอยู่อาศัยระยะยาว ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้รับภาระภาษีทางอ้อมจากภาษี

โรงเรือนและที่ดินแทนเจ้าของอาจได้รับประโยชน์จากภาษีที่ลดลง 
 ๓.๓.๓  กลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
  ๑) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่จะมีภาระภาษีใกล้เคียงหรือลดลง           

จากภาระภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เสียอยู่ในปัจจุบัน 
  ๒) ธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีทรัพย์สินมูลค่าสูงจะมีภาระภาษีสูงขึ้นจากอัตราภาษีก้าวหน้า 
  ๓) ธุรกิจที่เป็นลักษณะเป็นบริการสาธารณะ เช่น สถานศึกษาเอกชน สถานที่           

เล่นกีฬา เป็นต้น จะได้รับการบรรเทาภาระภาษี เพ่ือลดผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ 
 ๓.๓.๔ กลุ่มที่ดินรกร้าง จะมีภาระภาษีเพ่ิมขึ้นสูง เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินนําที่ดินดังกล่าว

มาใช้ประโยชน์และมีภาระภาษีที่ตํ่าลงหรือได้รับยกเว้นภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  อีกทั้งจะช่วยลดปัญหา
การกักตุนที่ดินเพ่ือเก็งกําไร และอาจทําให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินสามารถเข้าถึงที่ดินเพ่ือใช้ประกอบอาชีพได้อีกด้วย 

 ทั้งน้ี การกําหนดอัตราเพดานภาษี บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ และการยกเว้นและบรรเทาภาษี 
อาจส่งผลกระทบให้ อปท. บางแห่งมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงบ้างเมื่อเทียบกับการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบํารุงท้องที่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เมื่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต อปท. ก็จะมีทรัพย์สินที่เข้ามาสู่ฐานภาษีเพ่ิมขึ้นและมีรายได้ภาษีเพ่ิมขึ้นในอนาคต 



- 31 - 

 

  ๓.4 การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถออกข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูง
กว่าอัตราภาษีที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา มาตรการน้ีจะช่วยให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมสามารถจัดเก็บรายได้
เองได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือนํารายได้ดังกล่าวมาพัฒนาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของตนเองได้ ทั้งน้ี           
การจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมถึงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดซึ่งมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งเป็นการกํากับดูแลการปรับอัตราภาษีของ อปท. เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับ
ประชาชนมากเกินไป 
  ๓.5 การกําหนดโทษ การปรับปรุงบทลงโทษ โดยกําหนดให้มีโทษจําคุกเฉพาะในกรณีการกระทําผิด
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งความเท็จโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี และปรับลดค่าปรับลง น้ัน จะช่วยลด
ผลกระทบเชิงจิตวิทยาด้านลบต่อผู้เสียภาษี ทั้งน้ี โทษปรับที่ยังคงมีไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ ยังคงมีผลทางบังคับ
ให้ผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ค าส่ัง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
ที่........../.................... 

เรื่อง แต่งต้ังพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 
............................................. 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. .... ดังนี้ 
  ๑. .............................................................. ....เป็นพนักงานประเมิน 

  2. ................................................................เปน็พนกังานเก็บภาษี 

  ๓. ................................................................ ..เป็นพนักงานส ารวจ  
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   

    

    ลงชื่อ........................................ .. 
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            (ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)    
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2562
.       (ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)         .
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บตัรหมดอายุ........../........../..........
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  ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้เลือกได้ไม่เกินจ านวน 2 คน 

2. บัตรเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดทีม่ีลักษณะ 

 ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ 

  ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ข. บัตรที่เลือกเกินกว่าจ านวน 1 คน   
  ค. บัตรที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เลือก 

  ง. บัตรที่ส่งกลับคืนไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช้ากว่าวันที่ 15     
      กรกฎาคม 

  จ. บัตรที่ไม่ได้หย่อนลงหีบบัตรในกรณีที่มีการประชุมเพ่ือออกเสียงลงคะแนน 

  

 



 

 

 

 

ภ.ด.ส. .........  
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ประจ าปีภาษี พ.ศ. .... 
 

ที่............................/............................    ส านักงาน/ที่ท าการ............................... 
         วันที่....................เดือน..............................พ.ศ. ............ 
เรื่อง  แจ้งการประเมินเพ่ือเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เรียน  ................................................................................ 
  ตามท่ีท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย  

๑. ที่ดิน จ านวน .........แปลง  
๒. ส่ิงปลูกสร้าง จ านวน..............หลัง 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จ านวน........ห้อง/หลัง 

  พนักงานประเมินได้ท าการประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแล้ว เ ป็นจ านวนเงิน
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการท่ีปรากนในแบบแสดง
รายการค านวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ 

ฉะนั้น ขอให้ท่านน าเ งินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไปช าระ ณ ส านักงาน/ที่ท าการ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกป ีหรอื............................................................................. 

ถ้าไม่ช าระภาษีภายในก าหนดจะต้องเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และ
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  อนึ่ง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมิน         
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิย่ืนค าร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. ....... ภายใน  
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับค าร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ขอแสดงความนับถือ 

  

                   ............................................. 
           (............................................) 
          ต าแหน่ง..............................................  

 

 

 

           พนักงานประเมิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภ.ด.ส. ..... 
                                                                           เล่มที่................ 

            เลขที่................ 
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

              วันที่..................เดือน พ.ศ. .... 
  ได้รับเงินค่าภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจาก................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่...............ถนน.............................................ต าบล/แขวง................ ..........................
อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................................  ตามหนังสือแจ้งการประเมิน                 
เลขที.่.........../.................ลงวันที่...........เดือน..................... พ.ศ. .... ประจ าปีภาษี พ.ศ. .... 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ บาท สตางค์ 
๑ ค่าภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง    

๒ เบ้ียปรับ ร้อยละ…..    

๓ เงินเพ่ิมกรณีช าระเกินก าหนดเวลา..........เดือน    

     

     

     

     

ตัวอักษร (.......................................................)   

 

ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน            ลงชื่อ......................................พนักงานเก็บภาษี 
  (...................................................)        (........................................) 
 

 

 

 

 

 

 

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 
(มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

-ตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- 



 

 

 

 

 ค าร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างคืน 

ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

      วันที่...............................................................  
เรียน.......................................................... 
  ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่........... .........
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ต าบล........ .................................................
เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......... .............................         
ได้ช าระเงินค่าภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. . . . . . . . . . . . . . .  จ านวน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท 
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่................. ...........................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว) 
  มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จ านวน........................บาท 
เนื่องจาก       ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย  
                  เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย 

โดยได้ย่ืนเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการช าระเงิน 

๒. หนังสือมอบอ านาจกรณีย่ืนค าร้องแทน 

๓. บัตร ปชช.  
๔. อ่ืน ๆ .................................................................  
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

    (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ยื่ นค าขอ 

            (.............................................................)  
            วันที่........................................................  

  

 

 

.................................................................................................................................................................................  
 

ได้รับค าร้องฉบับนี้ 
แต่วันที่...............................................................  
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้ าที่ผู้รับค าร้อง 
         (.............................................................)  
หมายเหตุ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ย่ืนค าร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ช าระภาษี หรือไม่มารับเงินคืนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภ.ด.ส............ 



 

 

 

 

 

 

ค าร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

         ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 วันที่.........เดือน............................พ.ศ. .....  
เรื่อง  ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
เรียน  ............................................................................. 
  ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปี 
พ.ศ. ....ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เลขที่....../...........ลงวันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ..... ซึ่งข้าพเจ้า
ได้รับเมื่อวันที่.......เดือน......................................พ.ศ. .... นั้น  

  ข้าพเจ้า...................................................................... ...ขอย่ืนค าร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เนื่องจาก .................................................................................... ......................... 
.................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จ านวน...............ฉบับ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่ 
 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นค าร้อง  

              (.......................................................)  
 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ได้รับค าร้องฉบับนี้ตั้งแตว่ันที่.........เดือน............................พ.ศ. .....  
 

(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้อง  

        (..............................................................)  
ต าแหน่ง.......................................................... 
 

 

 

ภ.ด.ส............. 



 

 

 

 

 

 

 

ค าส่ัง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
ที่........../.................... 

เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 

 ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่.. .............หมู่ที่...........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด.................. ... 
ส านักงานอยู่ท่ี.................................. ....................................................................................................... 
ได้ค้างช าระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ถึงปีภาษี. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เป็นเงิน
.....................................บาท...........สตางค์ (.............................) เบ้ียปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงินเพ่ิมเป็นเงิน.....................................บาท...........สตาง ค์ 
(.............................)  โดย  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/...........  ลง
วันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ช าระค่าภาษีค้างช าระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ช าระค่าภาษีค้างช าระให้เป็น
การเสร็จส้ินไป  
 เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และ
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                   
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   (ชื่อต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นท่ีออกค าส่ัง)  จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาท าการตรวจค้น   ยึด
บัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 1. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  

สังกัด......................................................................... 
 2. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  

สังกัด.................................................................... ..... 
 3. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  

สังกัด.........................................................................  
ณ สถานที่และหรือเก่ียวเนื่องกับสถานที่ดังต่อไปนี้ คือ...............................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เวลา......................น. ถึงเวลา..... .....................น. 
 

    ลงชื่อ..........................................  
          (..........................................) 
            (ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)    
 
ผู้ออกค าสั่ง :  ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 หรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ค าเตือน :  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวของตน และแสดงค าสั่งให้ตรวจค้นนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ทราบ และให้บันทึกวันเดือนปีท่ีได้จัดการดังกล่าวไว้ในด้านหลังของค าสั่งนี้ด้วย 



 

 

ใบรับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ 

 

   สถานที่บันทึก................................................... 
    วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....  
 ข้าพเจ้า..................................................................ต าแหน่ง................................................... 
สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ต าแหน่ง...................................................................................................................... ....................................... 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
ผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ราย................................................................ .... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย................ ...............แขวง/ต าบล
....................เขต/อ าเภอ....................จงัหวดั..................... ส านกังานอยู่ท่ี...................................... 
......................................................................................................................................... ตามค าส่ังให้ท าการตรวจ
ค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)               เลขที่
.....................ลงวันท่ี.............................. 
 ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาษีค้างช าระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพ่ือด าเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของส่ิงที่ยึดไว้
ดังต่อไปนี้…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพ่ือด าเนินกิจการของท่าน 
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)...................................................... 
    

   ลงชื่อ..........................................  ผู้ยึด 

         (..........................................) 
 

   ลงชื่อ.................................. .......... เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่ิงที่ยึด 

                                  (..........................................) 
    

   ลงชื่อ..........................................  พยาน 

         (..........................................) 
    

   ลงชื่อ.......................................... พยาน 

         (..........................................) 



 

 

 

บันทึกผลการตรวจค้นยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 

 บันทึกฉบับนี้ได้ท าท่ี บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................ตรอก/
ซอย...............................แขวง/ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด.......................... ..... เมื่อวันที่
....................................................เวลา...........................น. 
 วันนี้ เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ต าแหน่ง...................................................สังกัด.................................... ........................พร้อมด้วย
............................................................................................................ต าแหน่ง................................................... 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
ผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ราย................................................................ .... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน.................................... ........ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล
....................เขต/อ าเภอ....................จงัหวดั..................... ส านกังานอยู่ท่ี...................................... 
.........................................................................................................................................  ตามค าส่ังให้ท าการตรวจ
ค้น  ยึ ด บัญชี  เ อกสารหรื อห ลั กฐ าน อ่ืนของ ผู้ เ สี ยภาษี ของ   ( ชื่ อ อ ง ค์กรปกครอง ส่ วนท้ อ งถิ่ น )                        
เลขที่.....................ลงวันที่....................... ....... 
 ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงค าส่ังตรวจค้น และบัตรประจ าตัวให้ผู้รับการตรวจค้นดู
แล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเก่ียวพันกับ......................... .........................โดยมี
..................................................................................เปน็ผู้ท าการตรวจค้น 

 ผลการตรวจค้นปรากฏว่า..............................……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย.........................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

และทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้ท าให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

    

   ลงชื่อ..........................................  ผู้น าการตรวจค้น 

         (..........................................) 
    

   ลงชื่อ............................................  เจ้าหน้าที่   
                                  (..........................................) 
    

   

   ลงชื่อ..........................................  ผู้รับการตรวจค้น 

         (..........................................) 



 

 

 

แบบแจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
        เขียนที่................................................... 

    วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ. ..........  
  ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่ ............ 
ถนน..................................................ต าบล......................................................อ าเภอ......... .............................. 
จังหวัด.......................................................ขอย่ืนแบบแสดงแสดงรายการเป ล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท 

๑. ที่ดิน จ านวน.................แปลง ดังนี้ 
    ๑.๑ แปลงที่......ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ต าบล......................

อ าเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือส าคัญ..... ...................
เนื้อท่ีดิน..........ไร่...........งาน.............วา เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ท าประโยชน์............................................................. 
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ท าประโยชน์....................................................................................... ........................
ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 

๒. ส่ิงปลูกสร้าง  จ านวน.................หลัง  ดังนี้ 
    ๒.๑ หลังที่........ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ต าบล.........................อ าเภอ

...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือส าคัญ........................ขนาด
พ้ืนที่ส่ิงปลูกสร้าง..................ตร.ม.  เดิมส่ิงปลูกสร้างนี้ใช้ท าประโยชน์............................................... ........ 
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ท าประโยชน์...................................................................................................... .........
ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 

๓. อาคารชุด/ห้องชุด จ านวน.................ห้อง  ดังนี้ 
    ๓.๑ ชื่ออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่.....................  

ตั้งอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ต าบล..........................อ าเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขท่ีโฉนดหรือหนังสือส าคัญ.............................................ขนาดพ้ืนที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.  เดิม
อาคารชุด/ห้องชุดนี้ใช้ท าประโยชน์..............................................................บัดนี้ อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าวใช้ท า
ประโยชน์......................................................................... ............................................................................  
ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 

    

 

        (ลงชื่อ).............................................ผู้ร้อง  

                                              (.............................................) 
          (ลงชื่อ)........................................... เจ้าหน้าทีผู้่รับค าร้อง 

                                               (...........................................) 
        ต าแหน่ง..............................................   

     



 

 

 

 


