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ค าน า 

 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้เร่ิมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 กฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สิน
ของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษี
แบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับน้ีเป็นหน้าที่
โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและ      
สิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่นจึงได้จัดทํา
คู่มือปฏิบัติงานโดยรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการจัดเก็บ  การประเมิน การรับชําระภาษี การอุทธรณ์การประเมิน เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนผู้กํากับดูแลสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

                 

                 
                                                                      (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) 
                                                            อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                                                                         กันยายน 2562 
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สารบัญ 
                    หน้า 
บทที่ 1 ค านิยาม          3 
บทที่ 2 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี 11 
บทที่ ๓  ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 19 
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 ส่วนที่ 4  ขั้นตอนการจัดทําและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ   44 
   สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอ่ืนที่จําเป็นในการจัดเก็บภาษี 
บทที่ 4 การประเมินภาษี         49 
 ส่วนที่ 1 ฐานภาษ ี         49 
 ส่วนที่ 2 การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี       49 
 ส่วนที่ 3 อัตราภาษี         50 
 ส่วนที่ 4 การลดและการยกเว้นภาษี       52 
 ส่วนที่ 5 การคํานวณภาษี        54 
 ส่วนที่ 6 การแจ้งการประเมินภาษี       64 
บทที่ 5 การรับช าระภาษี เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมกรณีช าระภาษีเกินก าหนดระยะเวลา   65 
 และการคืนเงินภาษี 
บทที่ 6 การอุทธรณ์การประเมินภาษี        68 
บทที่ 7  แนวทางการบังคับภาษีค้างช าระ       70 
บทที่ 8  บทก าหนดโทษ          77 
บทที่ 9 การรายงานข้อมูล         78 
ภาคผนวก  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง             79  
 ๑. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. กฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
     พ.ศ. 2562 พ.ศ. 256๒ 
 ๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้  
     ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 ๕. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีท่ีดินและสิ่ง 
     ปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย 
     การทะเบียนราษฎร 
 ๖. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ยกเว้นภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ 
 ๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  
     2562 
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บทที่ 1 
ค านิยาม 

๑. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 1.๑ ที่ดิน หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีนํ้าด้วย (แม่นํ้า 

และทะเลไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัติน้ี) 
   ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่  

(๑) ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจอง       
ที่ตราว่าได้ทําประโยชน์  

(๒) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครอง      
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น นส.๓, นส.๓ ก และ นส.๓ ข 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) และที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือ 

ทําประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น        
 1.2 “ส่ิงปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจ
เข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้
หมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว หรือแพ   
ที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย  
 นิยามคําว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติน้ีมีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของคําว่า 
“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังน้ัน                    
การพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเคร่ืองจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด 

    กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 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                   สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง 
 

 

 

 

 

 

       โรงงาน                   ถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิงบนดิน 

 

 

 

 

 

   ไซโลเก็บอาหาร                                        โรงสีข้าว  

 

 

 

 

    คอนโดมิเนียม                      กระท่อม 

     

 

 

 

      ตู้คอนเทนเนอร์ (ใช้เป็นสํานักงาน/อยู่อาศัย)                    สระว่ายนํ้า 
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                  บ้านผีสิงในสวนสนุก      บ้านบนต้นไม้   

 

 

 

 

 

               เตนท์โครงหลังคาเหล็กถาวร             

 

 

 

 

 
          
ตัวอย่างส่ิงปลูกสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี 

              ตู้ฝาก ถอนเงินสด          กังหันลม   

                                              
 

ลานไกไฟฟ้า                ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  
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      เคร่ืองเล่นในสวนสนุก            เสาสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

                

 

 
 

     
                   ถนน                                         บ่อท่ีใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  

 

 

 

   
 

      ร้ัว                                               ลาน  

       
 

 

 

 

  
ทางเดินรถไฟ                                  เสาไฟฟ้า  

 

 

 

 

 

 

                  รางรถไฟ                                                               แผงโซล่าเซลล ์  
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            ๒. ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี 
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้กําหนดรายละเอียดของทรัพย์สิน      
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8 ดังน้ี 
  2.1 ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ในกิจการสาธารณะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบริจาคแต่ยังมิได้ใช้
ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย หรือที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ยั งมิได้ใช้ประโยชน์   
ในกิจการของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2.2 ทรัพย์สินที่เป็นที่ทําการองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงอื่นใด 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 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดซึ่งใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นต้น  
 2.6 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่น 
ที่ฝังศพที่ไม่คิดค่าบริการ เป็นต้น 

 2.7 ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและ        
สิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมูลนิธิ หรือสมาคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง กําหนดให้
ทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่ าด้วยภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ออกตามความในมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์  
       2.8 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด เช่น  ทรัพย์สินที่ประชาชน     
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สิน
ร่วมกันจัดทําข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณะประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย และยินยอม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี รวมทั้งต้องปิดประกาศความยินยอม
ให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณะ ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในที่ซึ่งทรัพย์สินนี้ตั้งอยู่ 
 2.9 ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย     
ว่าด้วยอาคารชุด เช่น สระว่ายนํ้า 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 ทั้งน้ี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้ยกเว้น 

 3. ฐานภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
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 คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้าง
ถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติ
คณะรัฐมนตรีน้ันอ้างถึง ราคาประเมินทรัพย์สิน คณะกรรมการ และคณะกรรมการประจําจัง หวัดตาม
พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562) 
 5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ   
   5.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ทรัพย์สินของพรรค
การเมือง ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทรัพย์สินของบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นต้น   
  ๕.๒ ผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าไปทําประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์นําทรัพย์สินไปให้เช่า     
ผู้เช่าในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
  ๕.๓ ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทน ได้แก่ 
   (1)  ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
   (2)  ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ว่าด้วยสาบสูญ 
   (3)  ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้ พิทักษ์  ในกรณีที่ ผู้ เสี ยภาษี เ ป็นผู้ เยาว์              
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (4)  ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้ เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ทั้ ง น้ี  จะต้องมี หนังสือ         
มอบอํานาจเป็นหลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย  
   (5) ผู้ชําระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชําระบัญชี 
   (6) เจ้าของรวมคนใดคนหน่ึง ในกรณีท่ีทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 
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  ๕.๔ กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินน้ันเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของ
สิ่งปลูกสร้างน้ันเป็นผู้เสียภาษี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของสํานักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพ่ือปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และเอกชนเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะใน
ส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 
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บทที่ 2  
องคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัการจัดเกบ็ภาษ ี
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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) สรรพากรพื้นที่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหน่ึงคน กรรมการ 
   (7) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กรรมการ 
   (8) นายกเทศมนตรีจํานวนห้าคน     กรรมการ 
   (9)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนห้าคน  กรรมการ 
   (10) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดจํานวนหน่ึงคน 

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

องค์ประชุม 
   (2) ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
   (3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง ชี้ขาด 
 1.1.4  วิธีการเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเข้าร่วมเป็นกรรมการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างประจําจังหวัด                  
พ.ศ. .... ดังน้ี 

 (1)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในตําแหน่ง, จํานวนกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะคัดเลือก, วันที่, เวลา และสถานที่รับสมัคร
คัดเลือก 
    (2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้บริหารท้องถิ่นมาร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือก
กรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 
    (3)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุม องค์ประชุม
การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดดังน้ี 
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          (3.1) มีผู้บริหารท้องถิ่นน้อยกว่า 10 คน ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 คน 
 (3.2) มีผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า     
1 ใน 3 
  (4) ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจํานวนที่
ประกาศรับสมัครคัดเลือก  
 (5) การคัดเลือกเป็นอํานาจเฉพาะตัว และให้ใช้วิธีลงคะแนนในใบลงคะแนน แล้ว
หย่อนในภาชนะท่ีกําหนด  
 (6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ไม่ให้นําใบลงคะแนนซึ่งเลือกเกินจํานวนที่กําหนดมานับคะแนน 
กรณีมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากรายชื่อเพ่ือเรียงลําดับที่ 
 (7) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงลําดับคะแนนจากสูง
ไปหาต่ํา โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหนังสือ
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกทราบ 
 (8) บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกมีอายุ 1 ปี นับแต่วันประชุมคัดเลือก 
 (9) ให้ผู ้บ ร ิห ารท้องถิ ่น เป ็นกรรมการภาษีที ่ด ินและ สิ่งปลูกสร้างโดยไม่ต้อง
ดําเนินการคัดเลือกในกรณีดังน้ี 
  (9.1) มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นน้อยกว่า 5 คน หรือน้อยกว่าจํานวนที่
ประกาศรับสมัคร 
  (9.2) มีผู้สมัครคัดเลือกจํานวน 5 คน หรือน้อยกว่า 5 คน หรือน้อยกว่าจํานวนที่
ประกาศรับสมัคร 
 (10) กรณีไม่มีผู้สมัครหรือมีน้อยกว่าจํานวนที่รับสมัคร ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธี
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือคัดเลือกกันเองให้ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด (5 คน) 
 (11) เมื่อตําแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่มีหรือว่างลง หรือมีจํานวนน้อย
กว่า 5 คน ให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกซึ่งมีลําดับสูงสุดเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศเหตุดังกล่าว โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีหนังสือแจ้งผู้นั้นทราบ 

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

 (7) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งแต่งตั้งอีกจํานวน 
ไม่เกินสองคน      กรรมการ 
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 (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) ออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานอ่ืนใดมาแสดงได้ 
  (2) สั่งไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 
 1.2.4 วิธีการเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

การประเมินภาษีประจ าจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒562 พ.ศ. .... ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

1.3 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 1.3.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย   
  (1)  ปลัดกระทรวงการคลัง      ประธานกรรมการ  
  (2)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย     กรรมการ 
  (3)  อธิบดีกรมที่ดิน       กรรมการ 
  (4)  อธิบดีกรมธนารักษ์      กรรมการ 
  (5)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
  (6)  อธิบดีกรมสรรพากร      กรรมการ 
  (7)  ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   กรรมการ 
  (8) ข้าราชการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ผู้ อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ     

การคลังแต่งตั้ง       เลขานุการ  
   (9) ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง     

     ท้องถิ่นแต่งตั้ง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.3.2 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการฯ   
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  (๑) วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี  
  (๒)  ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเ ก่ียวกับการจัดเ ก็บภาษีและการปฏิบั ติตาม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด 
กระทรวงการคลัง หรือกรุงเทพมหานคร 

  (3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ      
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

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

อ่ืนตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        
ให้ดําเนินการดังน้ี 

  (1.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจําจังหวัด 

  (1.2) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดให้คําปรึกษาหรือ
คําแนะนําเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีแล้ว ให้ส่งคําปรึกษาหรือคําแนะนําดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย           
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เพ่ือพิจารณา โดยให้จัดส่งเอกสาร เช่น หนังสือหารือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความเห็นของคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 

  (1.๓) กรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคําปรึกษาหรือคําแนะนําของ
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําปรึกษาหรือคําแนะนํา และส่งให้คณะกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดอ่ืนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

  (1.4) กรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับคําปรึกษาหรือคําแนะนําของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเร่ืองพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําปรึกษาหรือคําแนะนําดังกล่าว 
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เปรียบเทียบองค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ี และกระบวนการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 

ประเด็น 
คกก.วินิจฉัยภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 
คกก.ภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

คกก.พิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีประจ าจงัหวัด 

องค์ประกอบ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, อธิบดีกรม
ท่ี ดิ น ,  อธิ บ ดี กรมส่ ง เส ริ มกา ร
ปกครองท้องถิ่น, อธิบดีกรมธนารักษ์ 
, อธิบดีกรมสรรพากร, ผู้อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็น
กรรมการ ข้าราชการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ/
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน, 
ปลัดจั งหวัด, เ จ้าพนักงานท่ี ดิน
จังหวัด, โยธาธิการและผั งเมือง
จังหวัด, ธนารักษ์พื้นท่ี , สรรพากร
พื้นท่ี , นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด, นายกเทศมนตรี 5 คน, 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล       
5 คน, ผู้บริหารท้องถิ่นอื่น     1 คน 
เป็นกรรมการ,  ท้องถิ่ น จั งหวั ด    
เป็นกรรมการและเลขานุการ     

1) จังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน, เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด, 
โยธาธิการและผั งเมืองจังหวัด ,               
ธนารักษ์พื้ น ท่ี , สรรพากรพื้ นท่ี , 
ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2 คน, ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
เป็นกรรมการ, ข้าราชการสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
2) กรุงเทพมหานคร : ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธาน, อธิบดีกรม
ท่ีดิน, อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, อธิบดีกรมสรรพากร, อธิบดี
กรมธนารักษ์, ผู้อํานวยการสํานักงาน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค ลั ง , ป ลั ด
กรุงเทพมหานคร, ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ,  ข้ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ          

อ านาจหน้าที่ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ ห า ก า ร เ ก็ บ ภ า ษี ,          
ให้คําปรึกษาแนะนําจัดเก็บภาษี 
และปฏิบัติการอื่นตามกฎหมาย     

พิจารณาเห็นชอบอัตราภาษีตามร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น, เห็นชอบการ
ลด/ยกเว้ นภาษี / ใ ห้คํ าป รึกษา
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 
อ ง ค์ ก ร ป กค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น               
ถือปฏิบัติ แต่หากกระทรวง มหาดไทย
ไม่ เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษี ท่ี ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
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 มีหน้าที่ดังน้ี 
  2.1.1 จัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนที่ดิน

และข้อมูลห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ ทั้งน้ี ผู้บริหารท้องถิ่นต้องทําหนังสือมอบหมาย
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร จํานวน ๑ คน ต่อ ๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือป้องกันมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือทําให้ข้อมูลดังกล่าวร่ัวไหล  

  2.1.2 สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขามีหน้าที่แจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่า    
กรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่าในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมี
รายการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด  

 2.1.๓ สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขามีหน้าที่รับแจ้งรายการภาษีค้างชําระจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ภายในเดือนมิถุนายนของปี หรือภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสํานักงานที่ดินหรือ
สํานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกําหนดเวลาเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี กรณีมีภาษีค้างชําระ กฎหมายห้ามสํานักงานที่หรือ
สํานักงานที่ดินสาขารับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ             
สิ่งปลูกสร้าง  

 2.2 กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ดังน้ี 
  2.2.1 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง และศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือ
ประกอบการพิจารณากําหนดอัตราภาษีท่ีเหมาะสม  

  2.2.2 กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ มีหน้าที่ส่งบัญชีกําหนดราคาประเมิน                
ทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน                       
สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดน้ันตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 30 วันนับแต่
วันที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์  และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับที่ดินและการครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.๓ กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) มีหน้าที่ดังน้ี   
  2.3.1 ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเ ก่ียวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างแก่
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด  
  2.3.2 ประมวลผลข้อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี จํานวนภาษีที่จัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและ              
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีซึ่งได้รับแจ้งจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจํา
จังหวัด ก่อนจัดส่งให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.3.3 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิ นิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง, 
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด 
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 2.๔ หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 

  2.4.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ให้ความเห็นเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดทํา
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  
  2.4.2 หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น สํานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับที่ดินและการครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายและร่วมมือป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกเข้าครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
  2.4.3 กรมบังคับคดี (เจ้าพนักงานบังคับคดี) มีหน้าที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งรายการ
ภาษีค้างชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการขายทอดตลาดตามคําพิพากษาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี      
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อทําการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับค่าภาษีค้างชําระ และนําส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือชําระหน้ีค่าภาษีท่ีค้างชําระดังกล่าว 

  2.4.4 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้เป็น      
ผู้รับชําระภาษีแทน 
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บทที่ ๓ 
ขั้นตอนการจัดเกบ็ภาษทีี่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
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ส่วนที่ 1 
การแต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 

 ก่อนเร่ิมการจัดเก็บภาษีให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี เพ่ือให้มีหน้าที่และอํานาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง เน่ืองจากพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี มีหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ จึงต้องระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้เป็นพนักงานน้ันๆ 
อย่างถูกต้อง เพ่ือมิให้เป็นข้อบกพร่องเมื่อต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย และควรตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน
 2. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจ
แต่งตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี แต่ไม่ได้กําหนดให้แต่งตั้งจากตําแหน่งใด 
ดั ง น้ัน  เ พ่ือ ให้ เ กิดความ เหมาะสม ควรแต่ งตั้ ง ปลั ด เทศบาล  ปลั ดองค์ การบ ริหารส่ วนตํ าบล                      
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้อํานวยการเขต และปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 
เป็นพนักงานประเมิน แต่งตั้งผู้อํานวยการกองคลังหรือหัวหน้ากองคลังหรือหัวหน้าฝ่ายคลัง แล้วแต่กรณี เป็น
พนักงานเก็บภาษี และแต่งตั้งผู้อํานวยการกองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธาและเจ้าหน้าที่จัดเก็บ เป็นพนักงาน
สํารวจ 
 3. กรณีพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ได้รับการแต่งตั้งน้ันไม่อยู่หรือ                  
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา ในตําแหน่งรองลงมา เป็นพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ปฏิบัติหน้าที่แทน                
เป็นการชั่วคราว 
หน้าที่และอ านาจของพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี  
 1. พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้   

 1.1 สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เก่ียวกับประเภท 
จํานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอ่ืนที่จําเป็น 
 1.2 มีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื ่นที ่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลา    
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการก็ได้ 

 1.3 มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี 
 2. พนักงานประเมินมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้   
  2.1 มีหน้าที่ประเมินภาษี 
  2.2 มีอํานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
อ่ืนใดมาตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 3. พนักงานเก็บภาษีมีหน้าที่ รับชําระภาษีและเร่งรัดการชําระภาษี   
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การสํารวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างน้ัน มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบ
ว่ามีที่ดินรายใด แปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสํารวจรายการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ  
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับที่ดินแปลงน้ัน เช่น สํารวจขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะ
ของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และอายุของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพ่ือพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะได้ทําการคํานวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือเสียภาษีต่อไป โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลรูปแปลงที่ดินไปจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่แม่บท       
ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) หรือโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
และนําข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินไปคัดลอกลงในแบบสํารวจเก่ียวกับข้อมูลที่ดิน เพ่ือนําไปใช้ประกอบการสํารวจ
ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด 

 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษารายละเอียดของข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ์ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละแปลง และวางแผนในการสํารวจว่า           
จะเข้าสํารวจพื้นที่ใด รวมถึงศึกษาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมถึงบัญชี
เทียบเคียง เพ่ือศึกษาประเภทของสิ่งปลูกสร้างก่อนที่จะดําเนินการสํารวจ  
 3. ก่อนดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกําหนดระยะเวลา
สถานที่ที่จะเข้าสํารวจ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานสํารวจ ที่จะเข้าไปทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ อ่ืน         
ตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน หรืออาจประกาศผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
 4. ในขณะที่เข้าไปสํารวจ พนักงานสํารวจจะต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง
เมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
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ตัวอย่างแบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ 

 

 5. พนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เก่ียวข้องในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการได้ 
 6. เคร่ืองมือที่ใช้ในการสํารวจ มีดังน้ี 
  6.1 แผนที่แม่บทหรือรูปแปลงที่ดินที่ได้จากกรมที่ดิน 

 

           
 

     6.2 กรณีไม่มีรูปแปลงที่ดินให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบการสํารวจ โดยสามารถค้นหาได้
จากเว็บไซด์ของกรมที่ดิน (http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) หรือของสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ องค์การมหาชน (GISTDA) หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ดูที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

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

                   
 
 7. วิธีการสํารวจ อาจดําเนินการโดยการสัมภาษณ์ สังเกต และการวัดขนาดพ้ืนที่ ในรายละเอียดที่
เก่ียวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังน้ี 
  ๗.1 กรณีท่ีดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ให้สํารวจข้อมูลตามรายละเอียด ดังน้ี 
  7.1.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐ         
ว่าถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากกรมท่ีดินหรือไม่ ซึ่งอาจสอบถามจากเจ้าของที่ดิน หรือที่ดินข้างเคียง  
   7.1.2 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลหรือนิติบุคคล  
   7.1.3 กรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนด (โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่                    
โฉนด ตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทําประโยชน์แล้ว) เอกสารสิทธิ์ที่เป็น น.ส. 3 ก เอกสารสิทธิ์ที่เป็น สปก. หรือที่มี     
รูปแปลงที่ดินในระวางที่ดินไม่ต้องวัดขอบเขตของแปลงที่ดิน สามารถใช้ข้อมูลจํานวนเน้ือที่ดินที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ได้                      
แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น สทก. , กสน.5 , นค.3 เป็นต้น ให้วัดขอบเขตของแปลงที่ดินโดยประมาณ                  
โดยผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงร่วมกันชี้แนวเขต  
   7.1.4 สํารวจการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร อยู่อาศัย อ่ืน  ๆหรือทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

   7.1.5 หากมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินหลายประเภท ให้วัดขนาดของที่ดินตามการ                       
ใช้ประโยชน์  เช่น ที่ดินน้ันใช้ทําการเกษตร และใช้เป็นที่อยู่อาศัย     

  
   

ที่ดินที่ใช้เพ่ือ 
อยู่อาศัย (ตร.ว.) 

ที่ดินที่ใช้เพ่ือ
การเกษตร (ตร.ว.) 
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  ๗.2 กรณีท่ีดินมีสิ่งปลูกสร้าง ให้สํารวจรายละเอียด ดังน้ี 
   7.2.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง หรือผู้ที่ครอบครองหรือ                
ทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ (เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หมายถึงผู้มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็น                      
ผู้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างน้ันในที่ดินของตนเอง หรือได้รับสิทธิปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของบุคคลอ่ืน หรือเช่าที่ดิน
เพ่ือปลูกสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอาจไม่ได้เป็นเจ้าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรก็ได้) 
   7.2.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลหรือนิติบุคคล  
   7.2.3 กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประเภทเดียว เช่น               
ใช้เพ่ือการเกษตร หรือใช้เพ่ืออยู่อาศัย หรือใช้เพ่ือประกอบกิจการอ่ืน ให้ใช้ขนาดพ้ืนที่ของแปลงที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ของที่ดิน ในกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้วัดขนาดพ้ืนที่ของแปลงที่ดินเป็นตารางวา และวัดขนาดของ
สิ่งปลูกสร้างทุกชั้นเป็นตารางเมตร  
 
 
 

     
 
 
 
   7.2.4 กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท ให้วัด
ขนาดพ้ืนที่ของแปลงที่ดินและขนาดพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท 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 ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ให้สํารวจสิ่งปลูกสร้างตามข้อเท็จจริงเพ่ือปรับเข้ากับ
ประเภทสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เช่น ประเภท            
บ้านเดี่ยว บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) ห้องแถว ตึกแถว คลังสินค้า เป็นต้น 
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ค านิยามประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง  
รอบปีบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 ของกรมธนารักษ์ 

 

รหัส 
ประเภทโรงเรือน              

ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

100 บ้านเดี่ยว สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพ่ือการอยู่อาศัยเป็นหลังเดี่ยวโดยไม่มี
โครงสร้างหลักติดต่อกับอาคารอ่ืน และให้หมายความรวมถึงบ้านพัก
อาศัยไม้ชั้นเดียว บ้านพักอาศัยไม่สองชั้น บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว                   
ใต้ถุนสูง บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง บ้านพักอาศัยคร่ึงตึกคร่ึงไม้
สองชั้น บ้านทรงไทยคร่ึงตึกคร่ึงไม้สองชั้น บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว 
บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น บ้านพักอาศัยแฝดตึก
ชั้นเดียว บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองช้ัน และบ้านพักอาศัยแฝดตึกสามช้ัน 

200 บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยต่อเน่ืองกันเป็น
แถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างร้ัว
หรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา  

300 ห้องแถว สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเน่ืองกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา
ขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็น              
ส่วนใหญ่ และให้ให้หมายความรวมถึง ห้องแถวคร่ึงตึกคร่ึงไม่สองช้ัน  

400 ตึกแถว สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเน่ืองกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา
ขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็น                  
ส่วนใหญ่ 

501 คลังสินค้า พ้ืนที่ไม่เกิน 
300 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

 

502 คลังสินค้า พ้ืนที่เกินกว่า 
300 ตารางเมตรขึ้นไป 

 

504 โรงจอดรถ สิ่งปลูกสร้างที่ใช้สําหรับจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 

505 สถานศึกษา สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน  
ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาของ
รั ฐห รื อขอ ง เ อกชนที่ มี อํ า น า จห น้ าที่  ห รื อมี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ใ น                 
การจัดการศึกษา 
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ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกิน 
5 ชั้น 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวให้บริการผู้เดินทางในด้านของที่
พักอาศัย อาหาร และบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการพักอาศัยและ
เดินทาง โดยมีค่าตอบแทน ทั้งน้ี ไม่รวมถึง 
(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งดําเนินการโดย
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ 
เพ่ือการกุศล หรือกาศึกษา ทั้งน้ี โดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือนํา
รายได้มาแบ่งปันกัน 

(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอยู่อาศัย
โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่าน้ัน 

506/2 โรงแรม ความสูงเกิน
กว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

 

507 โรงมหรสพ สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์ แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอ่ืนใด ไม่รวมถึงโรงมหรสพที่ตั้งอยู่
ในห้างสรรพสินค้า และโรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

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

509/1 สํ า นักงาน  ความสู ง            
ไม่เกิน 5 ชั้น 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการ ทั้ งของภาครัฐ
และเอกชน 

509/2 สํานักงาน ความสูงเกิน
กว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

 

510 ภัตตาคาร สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเคร่ืองดื่ม โดยมีพ้ืนที่
สําหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการ 

511/1 ห้างสรรพสินค้า อาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่สําหรับแสดงหรือขายสินค้าต่าง  ๆ
โดยมีการแบ่งส่วนของอาคารตามประเภทของสินค้าหรือตามเจ้าของพ้ืนที่           
ไม่ว่าการแบ่งส่วนน้ันจะทําในลักษณะของการก้ันเป็นห้องหรือไม่ก็ตาม 
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ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

511/2 อาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชยกรรมในอาคาร
หลังเดียวหรือหลายหลัง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบ
กิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน 

512 สถา นีบ ริ กา ร นํ้ ามั น
เชื้อเพลิง 

สถานที่ที่ใช้ในการเก็บและจําหน่ายเชื้อเพลิง เพ่ือให้บริการเชื้อเพลิงแก่
ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่เป็นห้องเปลี่ยนถ่าย
นํ้ามันเคร่ือง สํานักงาน ห้องพักรอและแนวหลังคาคลุมพ้ืนที่บริเวณแท่น
เคร่ืองจ่ายเชื้อเพลิง 

513 โรงงาน สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบํารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ    
โดยใช้เคร่ืองจักรหรือไม่ก็ตาม 

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

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้า 
ทัง้ในรูปของวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป 

515 ตลาด พ้ืนที่ เ กินกว่ า 
1,000 ตารางเมตร 
ขึ้นไป 

 

516 อาคารพาณิชย์ประเภท
โฮมออฟฟิศ 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเน่ืองกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา
ขึ้นไป มีผนังแยกแต่ละคูหา หรือคูหาเดียว ผนังอาคารประกอบด้วยวัสดุ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจ ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรม และที่อยู่
อาศัยร่วมกันได้ มี พ้ืนที่จอดรถส่วนตัวและผู้มาติดต่อ มี พ้ืนที่แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
1. ส่วนสาธารณะ อันได้แก่ ส่วนประกอบธุรกิจ   
2. ส่วนประชุมพูดคุยหรือส่วนสํานักงาน  
3. ส่วนพื้นที่ส่วนตัว 

518 โรงงานซ่อมรถยนต์ สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารประกอบกิจการเก่ียวกับการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ 
แก้ไข บํารุงรักษา เคาะพ่นสี และพ่นสีกันสนิม 

519 อาคารจอดรถ สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับจอดรถ โดยมีทางวิ่ง/ทางขึ้น-ลง และ
ที่กลับรถในอาคาร 

520/1 อาคารอยู่ อาศัยรวม 
ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดย
แบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว ผู้อยู่อาศัยมีสิทธิ์
แค่เพียงเช่าพักเท่าน้ันโดยกรรมสิทธิ์ทั้งผืนดินและทั้งอาคารน้ันยังเป็น
ของเจ้าของอาคาร 
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รหัส ประเภทโรงเรือน              
ส่ิงปลูกสร้าง 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

520/2 อาคารอยู่ อาศัยรวม 
ความสูงเกินกว่า 5 ชั้น
ขึ้นไป 

 
 
 
 

522 อ า ค า ร พ า ณิ ช ย์ 
ประเภทโชว์รูมรถยนต์ 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรม หรือ
บริการธุรกิจ ประเภทโชว์รถยนต์ ทั้งน้ี อาจมีการให้บริการเก่ียวกับ    
การซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ด้วย และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ใช้
แสดงหรือจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน 

523 ห้องนํ้ารวม สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพ่ือชําระ
ล้างหรือขับถ่ายของเสีย ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการที่มีเป็นจํานวนมาก 

524 สระว่ายนํ้า สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับการว่ายนํ้าหรือกิจกรรมนันทนาการ 
สามารถสร้างให้ลึกลงไปในดินหรืออยู่เหนือพ้ืนดินก็ได้ 

525 ลานกีฬาเอนกประสงค์ ลานคอนกรีตที่ ใช้ เป็นสถานที่สําหรับออกกําลังกายเล่นกีฬาเพ่ือ
นันทนาการ เพ่ือสุขภาพอนามัย และให้หมายความรวมถึงสนามเทนนิส 
สนามแบดมินตัน และสนามบาสเกตบอล 

526 ลานคอนกรีต ลานคอนกรีตใช้เป็นที่ตากพืชผลทางการเกษตร และให้หมายความ
รวมถึงลานจอดรถคอนกรีต 

527 ท่าเทียบเรือ สิ่งปลูกสร้างที่จัดขึ้นสําหรับใช้จอดหรือเทียบเรือ เพ่ือการขนส่งผู้โดยสาร
หรือขนถ่ายสินค้า 

528  โรงเลี้ยงสัตว์ สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์ โดยไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืนที่ดัดแปลงมาใช้เป็นโรงเลี้ยงสัตว์ เช่น ตึกแถวเลี้ยงนกนางแอ่น 

529  ร้ัวคอนกรีต สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือมาล้อมให้เป็นขอบเขตชัดเจน โดยใช้คอนกรีตเป็น      
ส่วนใหญ่ 

530  ร้ัวลวดถัก สิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อมาล้อมให้เป็นขอบเขตชัดเจนโดยใช้ลวดเป็นส่วนใหญ่ 
531  ป้ายโฆษณา ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างข้ึนสําหรับติดตั้งป้ายบนพื้นดิน 
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บัญชีเปรียบเทียบโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 
รหัส ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

100 บ้านเดี่ยว 1) บ้านพักอาศัยไม้ช้ันเดียว 
2) บ้านพักอาศัยไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง 
3) บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว 
4) บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น 
5) บ้านพักอาศัยตึกสองช้ัน 
6) บ้านพักอาศัยคร่ึงตึกคร่ึงไม้สองช้ัน 
7) บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น 
8) บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองช้ัน 
9) บ้านพักอาศัยแฝดตึกสามช้ัน 
10) บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 
11) บ้านทรงไทยคร่ึงตึกคร่ึงไม้สองชั้น 
12) บ้านพักอาศัยแฝดตึกชั้นเดียว 
13) เรือนคนใช้(ลักษณะเป็นหลัง) 
14) บ้านสําเร็จรูป 
15) บ้านเดี่ยว(บ้านประกอบสําเร็จ บ้านน๊อคดาวน์    
      บ้านเรือนแพ บ้านเรือบนพ้ืนดิน บ้านบนต้นไม้  
      บ้านผีสิงในสวนสนุก) 
16) ตู้คอนเทนเนอร์  ใช้สําหรับเป็นที่อยู่อาศัย/ 
      สํานักงาน/ประกอบพาณิชยกรรม 
17) ศาลาทรงไทย 
18) เกสต์เฮ้าส์ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 

200 บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) 1) บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม) ตั้งแต่หน่ึงชั้น 
ขึ้นไป 

300 ห้องแถว ห้องแถวหรือเรือนแถวไม้ช้ันเดียว 
ห้องแถวหรือเรือนแถวไม้สองชั้น 
ห้องแถวหรือเรือนแถวคร่ึงตึกคร่ึงไม้สองช้ัน  

400 ตึกแถว ตึกแถวชั้นเดียว 

ตึกแถวสองช้ัน 

ตึกแถวสองช้ันคร่ึง 
ตึกแถวสามช้ันคร่ึง 
ตึกแถวสี่ชั้น 

ตึกแถวสี่ชั้นคร่ึง 
ตึกแถวห้าชั้น 

ตึกแถวหกชั้น 
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รหัส ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

500 สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  

501 คลังสินค้า พ้ืนที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 1) อาคารเก็บพัสดุ 
2) ศูนย์กระจายสินค้า 
3) โกดังเก็บของ 
4) ห้องเย็นที่เก็บสินค้า 
5) โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
6) ไซโล 
7) ร้านรับซื้อของเก่า เช่น รีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ 

502 คลังสินค้า พ้ืนที่เกินกว่า 300 ตารางเมตร
ขึน้ไป 

1) อาคารเก็บพัสดุ 
2) ศูนย์กระจายสินค้า 
3) โกดังเก็บของ 
4) ห้องเย็นที่เก็บสินค้า 
5) โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
6) ไซโล 
7) ร้านรับซื้อของเก่า เช่น รีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ 

504 โรงจอดรถ 1) ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด  
505 สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  

โรงเรียน  
ศูนย์การเรียนรู้  
วิทยาลัย  
สถาบัน  
มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของเอกชน 
สิ่งปลูกสร้างภายในสถานศึกษา 
- หอประชุม 
- ห้องสมุด 
- อาคารหรือศาลาเอนกประสงค์ 
- โรงยิมออกกําลังกาย 
- โรงแรม หอพัก  
- อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 

506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น  

506/2 โรงแรม ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป  

507  โรงมหรสพ 1) โรงภาพยนตร์ 
2) โรงจัดแสดงละคร ดนตรี 
3) ห้องจัดประชุม (ท่ีอยู่ภายนอกอาคาร) 
4) สนามมวย 
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รหัส ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

508 สถานพยาบาล  

509/1 สํานักงาน ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น  

509/2 สํานักงาน ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป  

510 ภัตตาคาร 1) สวนอาหาร/ร้านอาหาร (ส่วนที่เป็นอาคาร) 
2) สถานบันเทิง เช่น โรงเบียร์เยอรมัน ตะวันแดง       
โรงเหล้าแสงจันทร์ ช็อคโกแลตวิลล์ 
3) อาคารสนามไดร์ฟกอล์ฟ 
4) อาคารสโมสร 
5) ร้านกาแฟ/คาเฟ่ ที่เป็นอาคารเดี่ยว เช่น Amazon 
Starbuck KFC MacDonald 

511/1 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า  เช่น community  mall, Avenue, 
The walk  

511/2 อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 1) ร้านจําหน่ายของฝาก  
2) ศูนย์จําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
3) Outlet เช่น Palio เขาใหญ่  

512 สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการแก๊ส เช่น LPG , NGV 

513 โรงงาน 1) โรงบ่มยาง โรงบ่มใบชา โรงสีข้าว 
2) ครัวการบิน 
3) โรงเผาถ่าน โรงเผาขยะ โรงคัดแยกขยะ 
4) โรงนํ้าแข็ง 
5) โรงฆ่าสัตว์ 
6) โรงผลิตขนมจีน 

514 ตลาด พ้ืนที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 1) ศูนย์อาหารในปั๊มนํ้ามัน 
2) ร้านอาหารที่ไม่มีผนัง 
3) ตลาดนัด (มีหลังคาคลุม ไม่มีแผงขายสินค้า)  เช่น 
ตลาดนัดสินค้าเกษตร  ตลาดนัดสินค้ามือสอง ฯลฯ 

515 ตลาด พ้ืนที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป 

516 อาคารพาณิชย์ ประเภทโฮมออฟฟิศ  

518 โรงงานซ่อมรถยนต ์ 1) อู่สถานตรวจสภาพรถยนต์ 
2) คาร์แคร์ 
3) ร้านประดับยนต์ 
4) ศูนย์ซ่อมรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ไม่มีโชว์รูม) 
5) ร้านยางรถยนต์ 

519 อาคารจอดรถ  
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รหัส ประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ 

520/1 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น  

520/2 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงเกินกว่า        
5 ชั้น ขึ้นไป 

 

522 อาคารพาณิชย์ ประเภทโชว์รูมรถยนต์ 1) โชว์รูมแสดงสินค้า 
2) ศูนย์บริการรถยนต์ 
3) โชว์รูมรถจักรยานยนต์  

523 ห้องนํ้ารวม 1) ห้องอาบนํ้ารวม 
2) ห้องอบซาวน่าที่แยกจากตัวอาคาร 

524 สระว่ายนํ้า  

525 ลานกีฬาเอนกประสงค์ สนามฟุตซอลที่ไม่รวมอาคาร  
526 ลานคอนกรีต  

527 ท่าเทียบเรือ 1) สะพานปลา  
528 โรงเลี้ยงสัตว์ 1) โรงเพาะชํา  
529 ร้ัวคอนกรีต  

530 ร้ัวลวดถัก  

531 ป้ายโฆษณา  
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บัญชีส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่สามารถเทียบเคียงได้ 
จากบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 

 

ล าดับ ประเภทส่ิงปลูกสร้าง หมายเหตุ 

1 โรงไฟฟ้า  

2 โรงแยกก๊าซ  

3 สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

4 สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานลม  

5 สนามบิน  

6 หอบังคับการบิน  

7 โรงซ่อมเคร่ืองบิน  

8 สถานีรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดิน  

9 โรงกลั่นนํ้ามัน  

10 บ่อขุดเจาะนํ้ามัน      

11 แท่นขุดเจาะนํ้ามัน  

12 ถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง  

13 ทางด่วนยกระดับ  

14 สะพาน สะพานส่วนบุคคล 

15 เขื่อน  

16 อควาเร่ียม  

17 สถานีรถไฟฟ้า  

18 สนามม้า  

19 สนามแข่งรถ  

20 ท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือสงขลา 
21 ศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งชาติ, อิมแพ็คอารีน่า, ไบเทคบางนา 
 
   7.2.6 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างด้วยวัสดุอะไร เช่น ตึก ไม้ คร่ึงตึกคร่ึงไม้ 
   7.2.7 จํานวนชั้นของสิ่งปลูกสร้าง 
   7.2.8 อายุของสิ่งปลูกสร้าง โดยดูจากหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หลักฐาน
ตามทะเบียนบ้าน หรือสอบถามจากเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
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  7.3 กรณีห้องชุด/อาคารชุด ให้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละห้องชุดว่าประกอบด้วย ทรัพย์ส่วน
บุคคลใดบ้าง มีตําแหน่งที่ตั้งและเน้ือที่ห้องชุด/อาคารชุดอย่างไร โดยให้ตรวจสอบจากหนังสือกรรมสิทธิ์ห้อง
ชุด/อาคารชุด ดังน้ี 
   7.3.1 ชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของห้องชุด 
   7.3.2 รายละเอียดแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคารชุด ประกอบด้วย เลขท่ีโฉนด หน้าสํารวจ
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต และจํานวนเน้ือที่ของแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารชุด  
   7.3.3 ที่ตั้งห้องชุด ประกอบด้วย ห้องชุดเลขที่ ชั้นที่ อาคารเลขที่ ชื่ออาคารชุด 
ทะเบียนอาคารชุดเลขที ่
        7.3.4 แผนผังห้องชุด ประกอบด้วย รูปแผนผังแสดงทรัพย์ส่วนบุคคลแต่ละประเภทของ
ห้องชุด ซึ่งอาจมีหลายประเภทตามแผนผังที่แสดงไว้ในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เช่น พ้ืนที่ห้องชุดพ้ืนที่ระเบียง 
ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล สระว่ายนํ้า หรือพ้ืนที่สวน เป็นต้น โดยทรัพย์ส่วนบุคคลแต่ละประเภทจะแสดงเน้ือที่
แยกเป็นรายการ และเมื่อรวมพ้ืนที่ทุกรายการแล้วจะมีเน้ือที่เท่ากับเน้ือที่ห้องชุดรวมตามที่ ปรากฏในหนังสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  ๗.๔ ให้ส ารวจเอกสารสิทธิ์การเช่าเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์สาธารณะ เช่น สัญญาเช่า     
ที่ราชพัสดุ/ส านักงานทรัพย์สินพระหหากษัตริย์/สปก./หรือสัญญาเช่ากรหที่ดิน/ทางราชการ ในคราวเดียวกัน 

 ให้ส ารวจสิทธิการเช่ารายสัญญากรณีที่ดินแปลงใหญ่ 
 
 
 
 
 
 

 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้กําหนดคําจํากัดความเกี่ยวกับอาคารชุดไว้ดังน้ี 
 “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่
ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง 
 “ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้
เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย 
 “ห้องชุด” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นส่วนเฉพาะของ     
แต่ละบุคคล 
 “ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดท่ีมิใช่ห้องชุด ที่ดินท่ีตั้งอาคารชุดและที่ดินหรอื
ทรัพย์สินอื่นท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่วม และมาตรา 15 ได้กําหนดให้ทรัพย์สินต่อไปนี้ถือ
ว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง (1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด (2) ที่ดินที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (3) โครงสร้างและ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือความมั่นคงและเพ่ือการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด (4) อาคารหรือส่วนของอาคารและเคร่ือง
อุปกรณ์ที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (5) เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน          
(6) สถานท่ีที่มีไว้เพ่ือบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด (7) ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
 การคํานวณราคามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นห้องชุด โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นราคาต่อ
ตารางเมตร โดยมิให้มีการคิดค่าเสื่อมราคา 
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 ๘. วิธีการวัดขนาดพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้าง ควรกําหนดหลักการของพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้าง เช่น     
ใช้พื้นที่ใช้สอยจริงของสิ่งปลูกสร้างในการคํานวณมูลค่า โดยการปฏิบัติให้วัดจากภายนอกตึก อาคาร โรงเรือน 
แพ ห้องชุด ฯลฯ หรือใช้หลักการวัดพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ (ถ้ามี) 

๘.๑ บ้านอยู่อาศัย 
 

 
 

 
 

๘.๒ ถังน  าหัน 

                                          

                                                        
                      วัดปริมาตรแปลง   
                      เป็นตารางเมตร                                        

๘.๓ สถานีบริการน  าหัน  

 
 
 

๘.๓ สถานีบริการน  าหัน 

 
 

 

 

 

- ดาดฟ้า ด้านบน    
ไ ม่ ต้ อ ง วั ด  ใ ห้ วั ด
ตามขนาดของตัว
อาคาร 

- วัดตามขนาดของ
ตัวอาคาร ไม่ต้องวัด
บริเวณบันไดและ
ชานหน้าบ้าน 

- วัดตามแนวหลังคา 
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๘.๔ อู่ซ่อหรถ/ตลาด 

 

๘.๕ ห้างสรรพสินค้า 

 

 
ข้อสังเกต  
  1.  เจ้าพนักงานสํารวจอาจให้เจ้าของทรัพย์สินน้ันลงลายมือชื่อรับทราบในแบบสํารวจเพ่ือ
รับรองความถูกต้องและลดข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ 

2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าอาจสอบถามข้อมูลจากผู้เช่าหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินน้ันก็ได้ และ 

ให้หมายเหตุไว้ข้างท้ายแบบสํารวจรายการทรัพย์สินถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการสํารวจ 
3. กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 

กับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าพนักงานสํารวจหมายเหตุไว้ในแบบสํารวจข้อมูลรายการทรัพย์สิน และรายงาน
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือเรียกหลักฐานดังกล่าวต่อไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- วัดตามแนวหลังคา 

- คิดเฉพาะพ้ืนที่ใช้สอยจริง 

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 าบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

 

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง บัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การจัดท าบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 เมื่อเจ้าพนักงานสํารวจสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้ นําข้อมูลที่ได้มากรอก  
ลงในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบบัญชีรายการห้องชุด เพ่ือปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
และจัดส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ               
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1 โฉนด 5439 546 5462 ม. 2 ต. ......... 10 2 60 4,000 

260 1 178 บา้นเดี่ยว 2 ชั้น ตึก 100 7

ชั้น 1 50

ชั้น 2 50

โฉนด 5483 528 1234 ม. 2 ต. ......... 1 10 110

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

ท.ค. - - - ม. 1 ต. ......... 10 2 4 4204

ประเภท
ที่ดิน อ่ืนๆ

ประกอบ
เกษตร
กรรม

ไร่

ต าแหน่งที่ดิน
เลขที่

เอกสาร
สิทธิ์ เลขที่ดิน

แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

หมาย
เหตุงาน

อายุ
โรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้าง

 (ปี)

บ้านเลขที่
อ่ืนๆอยู่อาศัย

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

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตรกรรม
ที่

รายการสิ่งปลูกสรา้งรายการทีด่ิน
จ านวนเน้ือที่ดิน

หน้า
ส ารวจ

สถานที่ตั้ง 
(หมู่ที่/ชมุชนุ,

ต าบล)

ที่ วา่งเปล่า/

ไมท่ า
ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

วา่งเปล่า/

ไมท่ า
ประโยชน์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม/้

ครึ่งตึกครึ่งไม)้

ขนาดพ้ืนที่รวม
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)
อยูอ่าศัย
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 1. แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง   
      1.1 รายการที่ดิน ให้บันทึกรายละเอียด ดังน้ี 

 

1 โฉนด 5439 546 5462 ม. 2 ต. ......... 10 2 60 4,000 

260

โฉนด 5483 528 1234 ม. 2 ต. ......... 1 10 110

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

ท.ค. - - - ม. 1 ต. ......... 10 2 4 4204

ประเภท
ที่ดิน อ่ืนๆ

ประกอบ
เกษตร
กรรม

ไร่

ต าแหน่งที่ดิน
เลขที่

เอกสาร
สิทธิ์ เลขที่ดิน งาน อยู่อาศัยตร.ว.

รายการทีด่ิน
จ านวนเน้ือที่ดิน

หน้า
ส ารวจ

สถานที่ตั้ง 
(หมู่ที่/ชมุชนุ,

ต าบล)

ที่
ใช้

ประโยชน์
หลาย

ประเภท

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

วา่งเปล่า/

ไมท่ า
ประโยชน์

 
 

(1) ประเภทที่ดิน ให้บันทึกชื่อประเภทหนังสือสําคัญของที่ดินแปลงน้ัน เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ 
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” น.ส.3 น.ส.3 ก ส.ค.1 เป็นต้น ทั้งน้ี กรณีผู้เสียภาษีครอบครอง
หรือทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน หรือไม่สามารถระบุประเภทที่ดินได้ ให้บันทึกว่า “ท.ค.”   
 (๒)  เลขที่เอกสารสิทธิ์ แบ่งได้ ดังน้ี 

  (2.1) เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” 
ให้บันทึกเลขท่ีของหนังสือสําคัญสําหรับแปลงที่ดินน้ัน 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 ถ้าไม่มีให้ใส่เคร่ืองหมายยัติภังค์ (-)  
 (3) ตําแหน่งที่ดิน ได้แก่ 
  (3.1) เลขท่ีดิน ให้บันทึกเลขท่ีดินของแปลงที่ดิน ซึ่งปรากฏอยู่ในระวางน้ันๆ 
  (3.2) หน้าสํารวจ ให้บันทึกเลขหน้าสํารวจของแปลงที่ดิน ซึ่งปรากฏอยู่ในระวางที่ดินของ

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

 (4)  สถานที่ตั้ง ให้บันทึกแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่บนถนน ตรอก ซอย 
 (5)  จํานวนเน้ือท่ีดิน ให้บันทึกจํานวนเน้ือที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา) 

 (6) ลักษณะการทําประโยชน์ในที่ดิน ให้บันทึกขนาดเน้ือท่ีดินแยกตามการใช้ประโยชน์ ดังน้ี 
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  (6.1) ประกอบเกษตรกรรม หมายถึง ทําไร่ ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์นํ้า รวมถึง
การประกอบการเกษตรตามนิยามคําว่า “ประกอบการเกษตร” ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม          
โดยไม่รวมถึงการทําการประมง และทอผ้า ทั้ ง น้ี รายละเอียดตามประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. .... 
   - การใช้ประโยชน์ที ่ด ินหรือสิ ่งปลูกสร้าง ในการประกอบเกษตรกรรมให้
หมายความถึง ในช่วงเวลาประกอบการเกษตรและพักการเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพที่ดินด้วย 
   - ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้ครอบคลุมถึง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดในพ้ืนที่ต่อเน่ืองที่ใช้ประกอบการทําเกษตรกรรมน้ัน 
 - ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

 - ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตร ที่ใช้เพาะปลูกพืชหรือ
เลี้ยงสัตว์ตามจํานวนการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ขั้นต่ําที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์   
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  (6.2) อยู่อาศัย หมายถึง การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นบ้าน ตึก 
ตึกแถว อาคาร โรงเรือน กระท่อม หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้อยู่อาศัย และให้รวมถึงที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้ใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองกันกับที่อยู่อาศัยด้วย ทั้งน้ี ไม่รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ
นําไปให้เช่าหรือหาประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่การให้เช่าน้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
และมีการจดทะเบียนการเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่าสามปี  
   (6.3) ใช้ประโยชน์อื่น หมายถึง การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นการประกอบเกษตรกรรม 
หรืออยู่อาศัย เช่น ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ หรือใช้ประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น 
   (6.4) ใช้ประโยชน์หลายประเภท หมายถึง การใช้ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้างบน
แปลงที่ดิ นเดียวกัน และไม่สามารถวัดขนาดพ้ืนที่ ของที่ ดินแยกตามการใช้ประโยชน์ได้  เช่น ที่ ดิ น                                    
มีสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างน้ันเพ่ืออยู่อาศัย และประกอบกิจการเชิงพาณิชย์บนแปลงที่ดินเดียวกัน 

   (6.5) ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ หมายถึง ที่ดินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

   (1) ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินที่โดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็น
ที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินน้ันตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งน้ี กรณีที่ดินที่โดยสภาพแห่งพ้ืนที่น้ันไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม
หรือเป็นที่อยู่อาศัยได้ เพราะเหตุธรรมชาติในที่ดินน้ันตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เพราะเหตุอันพ้นวิสัยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ไม่ถือเป็นที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่า 
   (2) สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว หรือก่อสร้าง
ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปล่อยทิ้งร้างจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่
อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยได้ในตลอดปีที่ผ่านมา 
   (3) ที่ดินที่ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ใน     
การประกอบเกษตรกรรม หรืออยู่อาศัย แต่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
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เร่ือง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และกําหนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยตลอดปีทีผ่่านมา 
   (4) สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่
ก่อสร้างหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่ ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือ
เป็นที่อยู่อาศัยในตลอดปีที่ผ่านมา 
    (5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
ไม่ให้หมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้
ประโยชน์โดยผลของกฎหมาย หรือโดยคําสั่งของศาลหรือคําพิพากษาของศาลห้ามมิให้ทําประโยชน์ หรืออยู่
ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเก่ียวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ัน 
   1.2 รายการส่ิงปลูกสร้าง ให้บันทึกรายละเอียด ดังน้ี 
 

  

1 178 บา้นเดี่ยว 2 ชั้น ตึก 100 7

ชั้น 1 50

ชั้น 2 50

111 บา้นเดี่ยว 1 ชั้น ไม้ 50 50 3

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

หมาย
เหตุ

อายุ
โรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้าง

 (ปี)

บ้านเลขที่
อ่ืนๆประกอบ

เกษตรกรรม
ที่

รายการสิ่งปลูกสรา้ง

วา่งเปล่า/

ไมท่ า
ประโยชน์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตกึ/ไม/้

ครึ่งตกึครึ่งไม)้

ขนาดพ้ืนที่รวม
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)
อยูอ่าศัย

        

 

   (1) บ้านเลขท่ี ให้บันทึกบ้านเลขที่ในแต่ละหลังที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น 
  (2) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกประเภทสิ่งปลูกสร้างตามรายการที่กําหนดในบัญชีราคา

ประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง 
  (3) ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกลักษณะของสิ่งปลูกสร้างน้ัน เช่น ตึก, ไม้, หรือคร่ึงตึกคร่ึงไม้ 
  (4) ขนาดพ้ืนที่ ให้บันทึกขนาดพื้นที่รวมของสิ่งปลูกสร้างน้ัน 

  (5) ลักษณะการทําประโยชน์ ให้บันทึกขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ หากใช้
ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้างหลังเดียวกัน ให้บันทึกพ้ืนที่รวมของสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภทน้ัน  

  (6) อายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกอายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง (ปี)  
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  2. แบบบัญชีรายการห้องชุด ให้บันทึกตามรายการ ดังน้ี 

1 อาคารสินทรัพย์ 2224 543 114 บางเขต บางเขน
อาคาร 1 200/1 50 50

200/2 50 50

อ าเภอ
เลขทะเบียน
อาคารชดุ เลขที่ห้องชดุ

ที่ตั้ง

โฉนดเลขที่ หน้าส ารวจ ต าบล
หมายเหตุ

อยู่อาศัย อ่ืนๆ
วา่งเปล่า/

ไมท่ า
ประโยชน์

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ชื่อ อปท. ....................................................

ที่ ชื่ออาคารชดุ
ขนาดพ้ืนที่รวม 

(ตร.ม.)

 

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

การปิดประกาศและการส่งบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษี 
หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังน้ี 
1. ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในเขตชุมชน ฯลฯ      
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบ ตามมาตรา 28  

2. ส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือดําเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนด 

3. ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีจะต้องปรากฏลําดับเดียวกับที่ประกาศใน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
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การแก้ไขบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   
 การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถดําเนินการได้ 2 แนวทาง ดังน้ี 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง          
ตามความเป็นจริง ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 
 2. ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเองแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง เช่น ขนาด
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการ ดังน้ี 

 2.1 มีคําสั่งให้เจ้าพนักงานสํารวจดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าไม่ถูกต้องจริง        
ให้เจ้าพนักงานสํารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

 2.2 เจ้าพนักงานสํารวจแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 2.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องจากผู้เสียภาษี 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง   
 1. ภายหลังจากที่ เจ้าพนักงานสํารวจสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ผู้ เสียภาษี              
ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง มีผลทําให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษี ในอัตรา
ที่สูงขึ้นหรือลดลง ใน 4 กรณี ดังน้ี 
 1.1 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นการใช้ประโยชน์เป็นที่
อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 1.2 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ 

 1.3 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่
อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ ได้ทํา
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 1.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม 
หรือเป็นที่อยู่อาศัย 

 เช่น เดิมเจ้าของที่ดินทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่า ต่อมานําที่ดินไปให้เช่า และผู้เช่าประกอบเกษตรกรรม 
เป็นกรณีที่ผู้เสียภาษีเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทําให้ต้องเสียภาษีลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง   ตามแบบแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เพ่ือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แก้ไขฐานข้อมูล  
 2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จะมีผลต่อการประเมินภาษีในปีต่อไป เช่น กรณีเจ้าของที่ดิน
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ในที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ก่อนปีที่จะเ ร่ิมการจัดเก็บภาษี ในปี 2563              
เช่น วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 30 พฤศจิกายน ปี 2562 เจ้าของที่ดินทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์ 
ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เจ้าของที่ดินนําที่ดินไปให้เช่า และผู้เช่าประกอบเกษตรกรรม เจ้าของที่ดิน  
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จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
จะได้แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ตามการ                   
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เกิดขึ้นในปี 2563 จะมี
ผลต่อการประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปี 2564 
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ส่วนที่ 4 
ขั้นตอนการจัดท าและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี 

และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษี 

1. กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่จะจัดส่งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้อง
ชุดน้ันตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์หรือ
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ มาปิดประกาศให้ประชาชนทราบ   

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลรายการที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ที่สํารวจได้       
ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด  มาจัดทําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์      
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด โดยมีขั้นตอนในการคํานวณราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ดังน้ี 

  3.1 การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน 

  3.1.1 นําข้อมูลที่ดินตามบัญชีรายการที่ดินมาตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจาก
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ซึ่งได้แก่ โฉนดเลขที่ดิน หน้าสํารวจ 
ตําบล อําเภอ แผนที่ภูมิประเทศ ระวาง แผ่น มาตราส่วน เลขที่ดิน เน้ือที่ หากข้อมูลถูกต้องตรงกัน ก็สามารถ
นําราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินที่ปรากฏในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไปใช้ได้ แต่หากตรวจสอบแล้ว
พบว่า มีข้อมูลรายการใดรายการหน่ึงในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไม่ถูกต้องตรงกันกับรายการ  
ถือว่าราคาประเมินที่ดินแปลงน้ันไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อสํานักงานที่ดินที่รับผิดชอบหรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
เพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป  

  3.1.2 กรณีแปลงที่ดินที่แบ่งแยกใหม่ แปลงที่ดินตกหล่น เฉพาะเอกสารสิทธิประเภทโฉนด
ที่ดิน และหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ที่ตรวจสอบแล้วไม่พบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน      
รายแปลง แต่พบรูปแปลงและราคาประเมินที่ดินในแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายแปลง หรือไม่พบรูปแปลงที่ดินในแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดิน ซึ่งจะแสดงข้อมูลระวางในระบบพิกัดฉาก UTM (ระวาง-แผ่น) และเลขที่ดิน   
ถ้าถูกต้องตรงกัน ให้พนักงานประเมินเทียบเคียงราคากับแปลงที่ดินข้างเคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และ        
มีระยะความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดิน     
ที่กรมธนารักษ์จัดทําข้ึน  

  3.1.3 หากปรากฏว่าที่ดินแปลงใดไม่ได้กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ไว้ในบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในการ
คํานวณมูลค่าที่ดิน ให้พนักงานประเมินเทียบเคียงราคากับแปลงที่ดินข้างเคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และมี
ระยะความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดินที่
กรมธนารักษ์จัดทําข้ึน 
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  3.1.4 สําหรับเอกสารสิทธิ์ประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.3 ก) ให้ใช้บัญชีก าหนดราคาประเหินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรห
เก่ียวกับอสังหาริหทรัพย์ ส าหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิทธิประเภทอ่ืนนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) โดยดําเนินการ 

  (1) ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารสิทธิ์เพ่ือระบุตําแหน่งที่ตั้ง ตําบล อําเภอ จังหวัด  
จากบัญชีก าหนดราคาประเหินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรหเก่ียวกับอสังหาริหทรัพย์ 
ส าหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิทธิประเภทอ่ืนนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) 

  (2) พิจารณาจากบริเวณที่ตั้งของที่ดินแปลงที่จะประเมินราคาว่าตั้งอยู่ในบริเวณหน่วย
ที่ดินใด เพ่ือให้ทราบราคาประเมินที่ดิน (บาทต่อตารางวา) จากบัญชีก าหนดราคาประเหินทุนทรัพย์ที่ดิน      
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรหเก่ียวกับอสังหาริหทรัพย์  ส าหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิทธิประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เพ่ือนํามาคํานวณ 

  (๓) วัดควาหลึกของแปลงที่ดินจากด้านที่ติดถนนให้วัดระยะควาหลึกจากก่ึงกลางแปลง
ด้านที่ติดถนนไปจนถึงสุดแปลงที่ดินบริเวณก่ึงกลางแปลง ยกเว้นแปลงรูปธงให้วัดตั งฉากจากขาธงไปสุดแปลง 
และวัดควาหลึกแปลงที่ดินตาหหาตราส่วนของแผนที่หีหน่วยวัดเป็นเหตร 

  (๔) รูปแปลงที่ดิน ซึ่งลักษณะรูปแปลงที่ดินแต่ละพื นที่หีหลากหลายแบบ 

  3.1.5 ให้นําราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่กําหนดไว้ตามบัญชีก าหนดราคาประเหินทุนทรัพย์
ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรหเก่ียวกับอสังหาริหทรัพย์ ส าหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิทธิประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) (บาทต่อตารางวา) คูณด้วยจํานวนเน้ือที่
ของที่ดินแปลงน้ันๆ เช่น 

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

๑ โฉนด ๑๙๔๙๖ ๔ ๓ ๔๑ ๒ 1,941      1,500       2,911,500     

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ทีด่ิน ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยูอ่าศัย
๓. อ่ืนๆ
๔. ทิง้ไวว้า่งเปล่าหรอืไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

ลักษณะการ
ท าประโยชน์

รวมราคา
ประเมนิที่ดิน 

(บาท)

เลขที่
เอกสารสิทธิ์

จ านวนเน้ือที่ดิน

งาน

ราคาประเมนิ
ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

ราคาประเมนิทุนทรัพย์ของที่ดิน

วาไร่
ที่ ประเภทที่ดิน ค านวณ

เป็น ตร.ว.
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 3.2 การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้าง 
   3.2.1 ให้ตรวจสอบประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน โดยพิจารณาจากใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) หรือจากการสํารวจเก็บข้อมูล ว่าเป็นอาคารประเภทใด และมีประเภทโรงเรือน          
สิ่งปลูกสร้างตรงตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือไม่  
   (1) หากมีประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตรงตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ให้นําราคาประเมินต่อตารางเมตรตามประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างมาคํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมอาคาร 
   (2) หากไม่มีประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตรงตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์    
ให้พนักงานประเมินเทียบเคียงราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้น 
แล้วคํานวณตาม (1)  
   (3) กรณีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงตามบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
    (3.1) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งบัญชีแสดงมูลค่าสิ่งปลูกสร้างและแบบแสดง
ปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างน้ัน หรือ
จ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด เป็นผู้ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทน้ันๆ และใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่น 
    (3.2) หากผู้มีหน้าที่ เสียภาษีไม่ส่งมูลค่าสิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคาประเมิน                
สิ่งปลูกสร้างลักษณะพิเศษโดยเทียบเคียงจากสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือประโยชน์ในการ
ประเมินภาษีในปีน้ันไปพลางก่อน แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อ            
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดมาดําเนินการโดยให้ผู้เสียภาษีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
    (3.3) หากมูลค่าสิ่งปลูกสร้างตามข้อ (3.1) ไม่เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดรายอื่นมาดําเนินการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
  3.2.2 วิธีการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง  
      ให้นําพ้ืนที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด x ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 
ต่อตารางเมตร x ค่าเสื่อมราคา  

  3.2.3 การคํานวณค่าเสื่อมราคา ให้พิจารณาจากตารางกําหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อม
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่แนบท้ายบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ดังน้ี 

    (1) วัสดุส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตหรือเหล็กให้หักค่าเสื่อมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละ
ของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทตึก โดยหักค่าเสื่อมปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 11 ถึงปีที่ 42     
ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 43 เป็นต้นไป ให้หักค่าเสื่อมร้อยละ 76 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างน้ัน 

    (2) วัสดุส่วนใหญ่เป็นคร่ึงตึกคร่ึงไม้ให้หักค่าเสื่อมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละของ      
ค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทคร่ึงตึกคร่ึงไม้ โดยหักค่าเสื่อมปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 6      
ถึงปีที่ 15 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 16 ถึงปีที่ 21 ร้อยละ 5 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 22 เป็นต้นไป ให้หักค่าเสื่อม   
ร้อยละ 85 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างน้ัน 

    (3) วัสดุส่วนใหญ่เป็นไม้ให้หักค่าเสื่อมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อม
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ โดยให้หักปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 6 ถึงปีที่ 15 ร้อยละ 5 ต่อปี   
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ปีที่ 16 ถึงปีที่ 18 ร้อยละ 7 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 19 เป็นต้นไป ให้หักค่าเสื่อมร้อยละ 93 ตลอดอายุการ                 
ใช้งานของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างน้ัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง บ้านเดี่ยว มีพ้ืนที่ใช้สอย 376 ตารางเมตร อายุการใช้งาน 20 ปี บัญชีกําหนดราคาประเมินทุน

ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ราคาประเมินตารางเมตรละ 7,500 บาท และตารางการหักค่าเสื่อมฯ ประเภทตึก 
กําหนดอัตราค่าเสื่อมของอาคารที่มีอายุ 20 ปี ที่ร้อยละ 30 มูลค่าคงเหลือร้อยละ 70 คํานวณมูลค่าได้ ดังน้ี 

 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง = พ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด x ราคาประเมินต่อตารางเมตร x 
(100 – ค่าเสื่อม) 

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

1  บ้านเดี่ยว ตึก 2             376            - 7,500           2,820,000    20      30           1,974,000       4,885,500      - 50              - -

คงเหลอืราคาประเมิน
ทุนทรพัย์

ทีต่้องช าระภาษี 
(บาท)

ราคาประเมนิทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
คิดเป็น

สัดส่วนตาม
การใช้

ประโยชน์
(ร้อยละ)

อายุ
สิง่ปลกู
สรา้ง 
(ป)ี




ค่าเสือ่ม 
(รอ้ยละ)

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง
ตามบัญชี

กรมธนารักษ์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง
 (ตึก/ไม/้

ครึ่งตึกครึ่งไม)้

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ค่าเสือ่ม
รวมราคา

สิ่งปลูกสร้าง 
(บาท)

ขนาดพ้ืนที่
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ราคาประเมนิ
สิ่งปลูกสร้าง
ต่อ ตร.ม.

ราคาประเมิน
ของทีด่ินและ

สิง่ปลกูสรา้งตาม
สดัสว่นการใช้

ประโยชน์

รวมราคาประเมนิ
ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ ลักษณะการ
ท าประโยชน์

หักมลูค่าฐาน
ภาษีที่ได้รับ

ยกเวน้ 
(ล้านบาท)

ราคาประเมิน
สิง่ปลกูสรา้ง

หลงัหัก
ค่าเสือ่ม (บาท)

 
 

 3.3 การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด 

   3.3.1 ให้ตรวจสอบชื่ออาคารชุด และชั้นที่ตั้งห้องชุดให้ตรงกับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์               
ห้องชุด เพ่ือให้ทราบราคาประเมินตารางเมตรละเท่าใด 
  3.3.2 นําพ้ืนที่รวมของทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร) x ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
(บาท/ตารางเมตร) โดยไม่ต้องหักค่าเสื่อม 

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 ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 200/1 มีเน้ือที่ห้องชุดรวม 50 ตารางเมตร อยู่ในชั้น 1 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางเมตรละ 25,000 บาท  
    วิธีการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด  
    ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด  =   50 x 25,000 
        = 1,250,000  บาท 
 

1 อาคารสินทรัพย์ 2224 ต. บางเขน 
อาคาร 1 ชั้น 1 200/1 50 2 25,000 1,250,000     50 - -

200/2 50 2 25,000 1,250,000     50 - -

หมายเหตุ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิง้ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชนต์ามควรแก่สภาพ

ที่ตั้งอาคารชดุ/

ห้องชดุ

คงเหลอื
ราคาประเมิน

ทุนทรพัย์
ทีต่้องช าระภาษี 

(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ที่

ลักษณะการท าประโยชน์

หักมลูค่า
ฐานภาษี

ที่ได้รับการ
ยกเวน้ 

(ล้านบาท)

เลขทะเบียน
อาคารชดุ

ชื่ออาคารชดุ/

ห้องชดุ

ราคาประเมนิ
อาคารชดุ/ห้อง

ชดุ (บาท)

ราคาประเมนิ
ต่อ ตร.ม. 

(บาท)

ขนาดพ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.)

เลขที่ห้องชดุ ลักษณะการ
ท าประโยชน์

 
 
 4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และ                      
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จําเป็นในการจัดเก็ บภาษีที่ดินและ                      
สิ่งปลูกสร้างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายไว้ ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้ประชาชนทราบก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อ่ืนตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร 
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บทที่ 4 
การประเมินภาษี 

ส่วนที่ 1 
ฐานภาษี 

   คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี (มาตรา 32) 

(1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
 (2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
 (3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ส่วนที่ 2  
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักมูลค่าของฐานภาษีออกก่อนที่จะนําไปคํานวณภาษี หากเข้า
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
 1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ันรวมกันไม่
เกิน 50 ล้านบาท  
   โดยมีวิธีการคํานวณ ดังน้ี 
   (1.1) กรณีเป็นเจ้าของแปลงเดียว ให้นํามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน้ันหักด้วย 50 ล้านบาท 
ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีที่คํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์         
ให้มูลคา่ของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
   (1.2) กรณีเป็นเจ้าของมากกว่า 1 แปลง ให้นํามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน้ันหักด้วย          
50 ล้านบาท โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่าสูงสุดก่อนแล้วหักมูลค่าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในลําดับรองลงมาตามลําดับ เมื่อหักครบ 50 ล้านบาทแล้ว มูลค่าทรัพย์สินที่เหลือ
แต่ละแปลงคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่า
ของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
 2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีน้ัน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ คือ 
ให้นํามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหักด้วย 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของ     
ฐานภาษีท่ีคํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
 3. กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีวิธีการ
คํานวณ คือ ให้นํามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างน้ันหักด้วย 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่า    
ของฐานภาษีท่ีคํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
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 ข้อสังเกต 
(1) ใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษี คือ ปี 2563 – 2565 ที่ดินของบุคคลธรรมดาที่ใช้ประโยชน์

ในการประกอบเกษตรกรรมให้ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี 
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของนิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 
(3) กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านของ

ตนเพราะเหตุจําเป็นทางราชการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังคงได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องนําหนังสือรับรองเหตุจําเป็นทางราชการในการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียน ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําให้ต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านน้ันมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน้ัน แต่การย้ายชื่อน้ันต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ 

ส่วนที่ 3  
          อัตราภาษี 
 1. เพดานอัตราภาษีแยกตามการใช้ประโยชน์ได้ดังน้ี 

   1.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 
0.15 ของฐานภาษี 

1.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3             
ของฐานภาษ ี

  1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก (1) หรือ (2) อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 
1.2 ของฐานภาษี 
   1.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพอัตราภาษี  
ไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี 

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

 
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 ของปีภาษีนั้น 

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 (เสียเพ่ิม 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
โดยตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันได้ แต่ต้องไม่
เกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา 37 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
  3.1 ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นกรุงเทพมหานคร                
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น                   
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและ                  
สิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้ 
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  3.2 กรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษี 
ให้ส่งความเห็นเก่ียวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอสภาท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขอัตราภาษีตาม
ความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเก่ียวกับอัตราภาษีคืนจาก
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด หากสภาท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภา
ท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ให้ร่างข้อบัญญัติน้ันตกไป 

ส่วนที่ 4   
การลดและการยกเว้นภาษี 

 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหากเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
 1. ลดภาษีสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
  1.1 ลดภาษีให้ร้อยละ 50 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ  
สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 
มกราคมของปีภาษีน้ัน ที่ได้โอนสิทธิในหนังสือแสดงสิทธิหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนรับเป็นมรดก ก่อนวันที่       
๑๓ มีนาคม 2562 แต่ไม่ใช้บังคับกับผู้รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในทอดต่อ ๆ ไป 
  1.2  ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สิน ดังต่อไปน้ี 
  1.2.1 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงินเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์ 
  1.2.2 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์ 
  1.2.3 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น     
ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์ 
  1.2.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพ่ืออยู่อาศัย หรือ
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรร
ที่ดินดังกล่าว 
  1.2.5 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นอาคารชุดเพ่ืออยู่อาศัยตามกฎหมาย              
ว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว 
  1.2.6 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย     
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ดังกล่าว 
  1.2.7 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างรอการขาย เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ 
13 มีนาคม 2562  
  1.3 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้
ประโยชน์ในกิจการของสถานอุดมศึกษาและโรงเรียน ดังต่อไปน้ี 
   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 ดังต่อไปน้ี 
   1.5.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมทางอากาศ เฉพาะส่วนของ
ที่ดินที่ใช้เป็นทางขึ้นลงอากาศยาน ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และหลุดจอดอากาศยานระยะไกล 
   1.5.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมทางบก ที่เป็นทางพิเศษ
และทางพิเศษระหว่างเมือง เฉพาะส่วนดังต่อไปน้ี 
    (ก) ทางยกระดับ 
    (ข) ที่ดินที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ 
    (ค) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
   1.5.3 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมทางราง เฉพาะส่วนดังต่อไปน้ี 
    (ก) สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้า 
    (ข) ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน 
       (ค) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์สําหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
  1.6 ลดภาษีร้อยละ 50 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน ดังต่อไปน้ี 
   1.6.1 อสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน เฉพาะส่วนของที่ดินและ                     
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นโรงผลิตไฟฟ้า 
   1.6.2 อสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน เฉพาะส่วนของที่ดินและ                     
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อน 
 2. ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมากหรือถูกทําลาย         
ให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
 2.1 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดข้ึนและเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีในปีต่อไป โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  (1)  ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อ
และรายละเอียดความเสียหายภายในระยะเวลา สถานที่ และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด 
  (2) ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่มาลงทะเบียน ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  (3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการสํารวจข้อมูลความเสียหายของผู้เสียภาษี 
  (4) จัดทําบัญชีรายชื่อ จํานวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความ
เสียหายหรือถูกทําลาย และจํานวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
   (4.1) เสียหายไม่เกิน 2 ใน 3 ของจํานวนเน้ือที่ท้ังหมด ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย 
   (4.2) เสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเน้ือที่ท้ังหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
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  (5)  รายงานบัญชีตาม (4) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เก่ียวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี เพ่ือขอความเห็นชอบ
ตามรอบระยะเวลาดังน้ี 
   (5.1) รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 
   (5.2) รอบที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 
   (5.3) รอบที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม 
  (6) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างแก่ผู้เสียภาษีในปีต่อไป 
 3.  ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย หรือ    
ถูกร้ือถอน หรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซมในส่วนสําคัญ โดยมิได้ มีสาเหตุมาจาก    
ผู้เสียภาษี โดยเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  3.1 ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความ
เสียหายฯ   
  3.2 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการสํารวจข้อมูลความเสียหายของผู้เสียภาษี 
  3.3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทําบัญชีรายชื่อ จํานวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
ได้รับความเสียหายฯ และจํานวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
   (1) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้บางส่วน ให้ลดภาษีตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  
   (2) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษ ี
  3.4 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีตาม (3) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่
เก่ียวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่
กรณี เพ่ือขอความเห็นชอบตามรอบระยะเวลาดังน้ี 
   (1) รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 
   (2) รอบที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 
   (3) รอบที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม  
  3.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการลดหรือยกเว้นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้เสีย
ภาษีในปีต่อไป 
  

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

   แปลงที่ ๒ = 3 x 400 (1 ไร่ = 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 

   กรณีที่ 2 นาย ก มีท่ีดินใน อปท. แห่งหน่ึง 10 แปลง ที่ดินไม่ติดต่อกัน ดังน้ี 
   แปลงที่ 1 เนื้อที่ดิน 10 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 2 เนื้อที่ดิน 8 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 3 เนื้อที่ดิน 9 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ 4 เนื้อที่ดิน 7 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   แปลงที่ ๕ เน้ือท่ีดิน 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 เน้ือท่ีดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
   วิธีการคํานวณ  ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง แล้วนําฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่ 
50ล้านบาทโดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ คือจะต้องนําแปลงที่ 1 มาหักฐานภาษีจํานวน 50 ล้านบาท 
ที่เหลือคํานวณเป็นรายแปลง จะได้ ดังน้ี  
 

แปลง
ท่ี 

เน่ือท่ี 
(ไร่) 

จ านวน 
ตร.ว./ไร่ 

รวมจ านวน 
ตรว. ตร.ว. ละ 

เป็นเงิน 
(บาท) 

เหลือมูลค่าฐาน
ภาษี 

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

แปลง 
ท่ี 

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

ภาษี 
ภาษี 

ท่ีต้องช 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 
หกัมูลค่าฐาน
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 
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   กรณีที่ 4 นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้างโรงเรือนไม้   
เลี้ยงไก่เพ่ือขาย เน้ือท่ี 700 ตารางเมตร ราคาประเมินของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ตารางเมตรละ 3,550 บาท อายุ
โรงเรือน 4 ปี  
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน 1 ไร่ = 400 x 5,000 = 2,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของโรงเรือนเลี้ยงไก่ = 700 x 3,550 = 2,485,000 บาท หักค่าเสื่อมราคา
ร้อยละ 12 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 88%  = 2,485,000 x 88% = 2,186,800 บาท 
   ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = 2,000,000 + 2,186,800 = 4,186,800 บาท 

   นาย ก ได้รับยกเว้นภาษี เน่ืองจากเป็นกรณีใช้ที่ดินเพ่ือประกอบการเกษตรได้รับยกเว้น     
ฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท 

   กรณีท่ี 5 บริษัท ก มีที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้างโรงเรือนไม้   
เลี้ยงไก่เพ่ือขาย เน้ือที่ 1,000 ตารางเมตร ราคาประเมินของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ตารางเมตรละ 3,550 บาท 
อายุโรงเรือน 4 ปี  
     คํานวณมลูค่าของที่ดิน 5 ไร่ = (5 x 400) x 5,000 = 10,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของโรงเรือนเลี้ยงไก่ = 1,000 x 3,550 = 3,550,000 บาท หักค่าเสื่อม
ราคาร้อยละ 12 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 88%  = 3,550,000 x 88% = 3,124,000 บาท 
   ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = 10,000,000 + 3,124,000 = 13,124,000 บาท 
   บริษัท ก ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เน่ืองจากยกเว้นให้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่ใช้ที่ดินเพ่ือประกอบ
เกษตรกรรม ดังน้ัน บริษัท ก ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กําหนดสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร  
              = 13,124,000 x 0.01% = 1,312.40 บาท 
  

 หมายเหตุใน 3 ปีแรก ยกเว้นฐานภาษีให้กับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ใช้ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างเพ่ือประกอบเกษตรกรรม (กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์     
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐไม่ได้ รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                  
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังน้ัน การยกเว้นฐานภาษีในกรณีน้ีจึงต้องตราเป็นกฎกระทรวง) 
 
  2. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย  
   2.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน  
   2.2 คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการหักค่าเสื่อม 
   2.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 
   2.4 นํามูลค่าฐานภาษทีี่ได้ตามข้อ 1.2 มาหักฐานมูลค่าฐานภาษีที่ยกเว้นตามเกณฑ์ ดังน้ี 
    2.4.1 กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของตังเอง บ้านเป็นของตัวเอง 
และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดใน
อัตรา ร้อยละ 0.03 

    2.4.2 กรณีบ้านหลักแรก มีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของคนอื่น บ้านเป็นของตนเอง 
และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 10 ล้านบาท ส่วนที่เกิน  
ให้คิดอัตราร้อยละ 0.02 
    2.4.3 กรณีบ้านหลังอ่ืน ๆ หมายถึงไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่เป็นเจ้าของบ้านไม่มีการ
ยกเว้นฐานภาษีให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 
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   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 มีช่ือในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

   คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 30,000 = 3,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง (ตัวบ้าน)  = 80 x 7,500 = 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว  
10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  = 600,000 x 60% = 360,000 บาท 
   ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = 3,000,000 + 360,000 = 3,600,000 บาท 
   นาย ก. ได้รับการยกเว้นภาษีเพราะมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท 

   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. มีช่ือในทะเบียนบ้าน 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 
   คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง = 80 x 7,500 = 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี 
หักค่าเสื่อมร้อยละ 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.  
มีช่ือในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
   คํานวณมูลค่าของที่ดินจํานวน 200 ตารางวา = 200 x 30,000 = 6,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง หลังที่ 1 พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500 = 600,000 บาท 
ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 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 านวณมูลค่ าของสิ่ งปลู กสร้าง หลั งที่  2 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 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 
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   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 มีส่วนของที่ดินที่ตั้งของตัวบ้านและที่ดินต่อเน่ืองรวม  
80 ตารางวา และนาย ก. มีช่ือในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนหลังที่สองให้เช่า 
   คํานวณมูลค่าที่ดินของบ้านหลังที่ 1 จํานวน 120 ตารางวา = 120 x 30,000 

= 3,600,000 บาท 
   คํ านวณมูลค่ าของสิ่ งปลู กส ร้ างหลั งที่  1 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 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 านวณมูลค่ าของสิ่ งปลู กสร้ าง หลั งที่  2 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 

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

   เน่ืองจากเป็นการเช่าโดยไม่ได้จดทะเบียนการเช่า ดังน้ัน ที่ดินของบ้านหลังที่ 2 และบ้านหลัง
ที่ 2 จะต้องเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์อื่น 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 มีส่วนของที่ดินที่ตั้งของตัวบ้านและที่ดินต่อเน่ืองรวม  
80 ตารางวา และนาย ก. มีช่ือในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 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 านวณมูลค่ าของสิ่ งปลู กส ร้ างหลั งที่  1 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 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 
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   คํ านวณมูลค่ าของสิ่ งปลู กสร้าง หลั งที่  2 พ้ื นที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 

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

   เน่ืองจากเป็นการเช่าโดยจดทะเบียนการเช่าและใช้อยู่อาศัย ดังน้ัน ที่ดินของบ้านหลังที่ 2 
และบ้านหลังที่ 2 จะต้องเสียภาษีในอัตราอยู่อาศัย 
   คํานวณภาษีที่ดินของบ้านหลังที่ 2 และบ้านหลังที่ 2 จะได้ 2 ,760,000 x 0.02%  
= 552 บาท 
   สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 552 บาท 

   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 มีส่วนของที่ดินที่ตั้งของตัวบ้านและที่ดินต่อเน่ืองรวม 80 ตาราง
วา และนาย ก. มีช่ือในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 หลังที่สองให้เช่าทําการค้าเกินกว่า 
3 ปี และคนเช่าไปจดทะเบียนการเช่าที่สํานักงานที่ดิน 
   คํานวณมูลค่าที่ดินของบ้านหลังที่ 1 จํานวน 120 ตารางวา = 120 x 30,000 

= 3,600,000 บาท 
   คํ านวณมูลค่ าของสิ่ งปลู กส ร้ างหลั งที่  1 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 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 านวณมูลค่ าของสิ่ งปลู กส ร้ างหลั งที่  2 พ้ืนที่  80 ตารางเมตร = 80 x 7 ,500  
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60%  
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท 

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

   แม้ว่าจะเป็นการเช่าโดยจดทะเบียนการเช่า แต่ใช้ทําการค้าซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
ดังน้ัน ส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 จะต้องเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
   คํานวณภาษีส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 จะได้ 2,760,000 x 0.3% = 8,280 บาท 
   สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 8,280 บาท 
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  3.  การค านวณภาษีส าหรับห้องชุด 
   3.1 คํานวณหามูลค่าของห้องชุด โดยนําจํานวนเน้ือที่ห้องชุดไปคูณกับราคาประเมินของ   
ห้องชุด (ไม่ต้องหักค่าเสื่อมของห้องชุด) มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 
   3.2 นํามูลค่าฐานภาษีไปหักฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิ
ที่ดินเป็นของตังเอง บ้านเป็นของตัวเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 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 
  4. การค านวณภาษีส าหรับที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืน  
   4.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน  
   4.2 คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการหักค่าเสื่อม 
   4.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน 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 
   คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง =  1,000 x 3  x  7,500 = 22,500,000 บาท        
ปลูกสร้างมาแล้ว 15 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 20 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 80% = 18,000,000 บาท   
   ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = 500,000 + 18,000,000 = 18,500,000 บาท 
   คํานวณภาษี = 18,500,000 x 0.3% = 55,500 บาท  
   สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 55,500 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 
   คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง โดยนําพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างจํานวน 30 ห้อง ห้องละ 50 ตารางเมตร 
คิดเป็นพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 30 x 50 = 1,500 ตารางเมตร คํานวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 1,500 x 
7,800 = 11,700,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 10 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 90% 
= 10,530,000 บาท  
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   ฐานภาษีส่วนของที่ดินและอพาร์ทเมนท ์= 500,000 + 10,530,000 = 11,030,000 บาท 
   นาย ก ใช้ประโยชน์ในอพาร์ทเมนท์เพ่ืออยู่อาศัย และให้เช่า จึงเป็นการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภทในสิ่งปลูกสร้างเดียวกัน การคํานวณภาษีจึงต้องคํานวณตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์  
   คํานวณหาสัดส่วนของการอยู่อาศัย โดยนําพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมาเทียบเพ่ือหา
สัดส่วน = ขนาดพ้ืนที่ของอพาร์ทเมนท์ท้ังหมด 1,500 ตารางเมตร ใช้เพ่ืออยู่อาศัย 1 ห้อง ขนาด 50 ตาราง
เมตร คิดเป็นสัดส่วน = 50 x 100 / 1,500 = 3.3%  
   ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพ่ืออยู่อาศัย = 11,030,000 x 3.3% = 
363,990 บาท   
   นาย ก ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่ใช้เพ่ืออยู่อาศัย  
เน่ืองจากฐานภาษสีําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 363,990 บาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท  
   คํานวณหาสัดส่วนของการให้เช่า โดยนําพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมาเทียบเพ่ือหาสัดส่วน
   = ขนาดพ้ืนที่ของอพาร์ทเมนท์ทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร ให้เช่า 1,450 ตารางเมตร       
คิดเป็นสัดส่วน = 1,450 x 100 / 1,500 = 96.7% 
   ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ให้เช่า = 11,030,000 x 96.7% = 10,666,010 บาท 

   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 สระว่ายนํ้าขนาดพ้ืนที่ 50 ตารางเมตร อายุ 10 ปี ราคาประเมิน
โรงแรม ตารางเมตรละ 9,500 บาท  ราคาประเมินสระว่ายนํ้า 8,000 บาท  
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน เน้ือท่ี 1 ไร่ คิดเป็น 400 x 5,000 = 2,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง  
   - 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 หักค่าเสื่อมร้อยละ 10 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 90% = 70,300,000 x 90% = 
63,270,000 บาท  
   - สระว่ายนํ้า พ้ืนที่ 50 ราคาประเมิน 8,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 50 x 8,000 = 
400,000 บาท หักค่าเสื่อมร้อยละ 10 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 90% = 400,000 x 90% = 360,000 บาท  
    รวมมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง 63,270,000 + 360,000 = 63,630,000 บาท 

   ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = 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 
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   กรณีที่ 4 บริษัท ก มีที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท มีโรงเรือนที่ใช้
ประกอบอุตสาหกรรมขนาดพ้ืนที่ 10,000 ตารางเมตร ราคาประเมินโรงงานตารางเมตรละ 6,000 บาท   
แพลนท์ปูน (เคร่ืองผสมคอนกรีต) ขนาดพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร อายุโรงเรือน 10 ปี  
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน 5 ไร่ = (5 x 400) x 5,000 = 10,000,000 บาท 
   คํานวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างของโรงงาน = 10,000 x 6,000 = 60,000,000 บาท หักค่าเสื่อม
ร้อยละ 10 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 90% = 60,000,000 x 90% = 54,000,000 บาท 
   (แพลนท์ปูนถือเป็นเคร่ืองจักร ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง 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 เน้ือท่ี 1 ไร่ = 400 x 7,000 = 2,800,000 บาท 
   ใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยปลูกกล้วย 2 ต้น มาตั้งแต่ปี 2561 ดังน้ัน จึงถือเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  
   คํานวณภาษีในอัตราทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 2,800,000 x 
0.3% = 8,400 บาท 

   กรณีที่ 2 นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ เดิมที่ดินดังกล่าวปลูกกล้วย 2 ต้น บนที่ดิน และไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2562 นาย ก เอาที่ดินไปให้นาย ข เช่า นาย ข      
ผู้เช่าเข้ามาทํานา ราคาประเมินตารางวาละ 7,000 บาท   
   คํานวณมูลค่าของที่ดิน เน้ือท่ี 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 จึงถือว่าที่ดินน้ันใช้ประกอบการเกษตร และได้รับ
ยกเว้นฐานภาษีมูลค่า 50 ล้านบาท เมื่อคํานวณมูลค่าที่ดินของนาย ก แล้ว คิดเป็นมูลค่า 2,800,000 บาท 
ไม่เกิน 50 ล้านบาท นาย ก จึงไม่ต้องเสียภาษี 
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ส่วนที่ ๖  
การแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง 

 
 6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
ทั้งน้ี พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถประเมินภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ได้ ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรระมัดระวังแจ้งการ
ประเมินให้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหนังสือแจ้งประเมินให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด พร้อมส่ง
รายละเอียดการคํานวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย  
 6.2 การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการของบุคคลน้ัน ในระหว่างเวลา          
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลน้ัน ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ 
หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ทําการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีน้ันก็ได้ 
 6.3 ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ ให้ปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือ
สถานที่ทําการของผู้เสียภาษีน้ัน หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้ เมื่อเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า   
7 วัน นับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือน้ันแล้ว 
 6.4 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ ไม่ครบถ้วน       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้   
โดยทบทวนได้เพียง 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลาการชําระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  (1) กรณีที่ต้องชําระเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี 
และให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน 
  (2) กรณีที่มีการชําระภาษีไว้เกินกว่าจํานวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด เพ่ือให้มา
รับเงินที่ชําระเกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  
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บทที่ 5 
การรับช าระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมกรณีช าระภาษี   

เกินก าหนดระยะเวลา และการคืนเงินภาษ ี
1. การรับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 1.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้ เสียภาษีภายในเดือน
กุมภาพันธ์แล้ว ผู้เสียภาษีต้องนําเงินมาชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ สํานักงานเทศบาล   
ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานเขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายกําหนด หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด  โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษี         
ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชําระภาษี 
 1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการรับชําระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
ได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําความตกลงเป็นหนังสือกับส่วนราชการน้ัน และให้ส่วนราชการที่รับชําระภาษี
แทน สามารถหักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาษีที่รับชําระไว้แทนได้ โดยให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชําระภาษี 
  1.3 ผู้เสียภาษีอาจชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชําระผ่านธนาคาร
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เช่น ชําระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้น  
   กรณีชําระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์       
เช็คธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าวันที่หน่วยงาน
ให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชําระภาษี 
   กรณีชําระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใด ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้ รับเงินค่าภาษีหรือ
วันที่มีการชําระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ เป็นวันที่ชําระภาษี 
 2. การผ่อนช าระภาษี 
  ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชําระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอผ่อนชําระจะต้องมีจํานวนตั้งแต่ 3,000 บาท 
ขึ้นไป และต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน ซึ่งกําหนดเวลาในการผ่อน
ชําระให้แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน ดังน้ี 
  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 ดังน้ี 
  3.1 มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชําระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาชําระ
ภาษีค้างชําระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม 
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 3.2 ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชําระให้สํานักงานท่ีดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา ซึ่งท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ใน
เขตท้องที่ของสํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่สาขาน้ันทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและ                  
นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  
  3.3 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ               
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติน้ีจะทําไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษี                 
ค้างชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ัน ดังน้ัน หากต่อมาผู้เสียภาษีได้มาชําระภาษีค้างชําระพร้อมเบี้ยปรับ
และเงินเพ่ิมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบดําเนินการแจ้งให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดิน
สาขาทราบ เพ่ือถอนการอายัดดังกล่าวต่อไป 

 4. การคิดเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 
  ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียภาษีค้างชําระรวมทั้งเบี้ยปรับ
และเงินเพ่ิม ดังน้ี 

  4.1 ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด แต่ต่อมาได้มาชําระภาษีก่อนที่จะได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีค้างชําระ 
  4.2 ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 
ของจํานวนภาษีค้างชําระ 
  4.3 ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายหลังจากที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40     
ของจํานวนภาษีค้างชําระ 
  4.4 ผู้เสียภาษีที่มิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ
จํานวนภาษีค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เร่ิมนับเมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มี
การชําระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจํานวนภาษีท่ีต้องชําระ 
  4.5 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกําหนดเวลาชําระภาษี และได้มีการชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลาที่ขยายให้น้ัน ให้คิดเงินเพ่ิมลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

  4.6 เบี้ยปรับอาจงดได้ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่
เสียภาษีจะต้องยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างชําระ และให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้ยึด อายัด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี 

 5. การขอรับเงินคืน 

  กรณีท่ีผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจํานวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดย
ความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น้ันมีสิทธิได้รับเงินคืน โดย
ดําเนินการ ดังน้ี 
  5.1 ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ชําระภาษี พร้อมทั้งส่งเอกสาร 
หลักฐาน หรือคําช้ีแจงใด ๆ ประกอบคําร้องด้วย 
  5.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาคําร้องให้ผู้ยื่นคําร้องทราบ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง  
  5.3 ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งคืนเงิน
ให้แก่ผู้ยื่นคําร้อง โดยแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีคําสั่ง 
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  5.4 กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน  
โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคําร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน 
  5.5 ถ้าผู้ยื่นคําร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ันตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที่ 6 
การอทุธรณก์ารประเมินภาษี  

 
 ผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่เห็นด้วยกับการประเมินตามมาตรา 44 ประเมิน
เพ่ิมเติมตามมาตรา 53 หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 61 เน่ืองจากเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียก
เก็บภาษีไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษี
ได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

1. ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการ
เรียกเก็บภาษ ี  

2. ผู้บริหารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องดังกล่าว และแจ้งคําสั่ง
พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า  

3. หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคํา
ร้องของผู้เสียภาษ ี

4. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคําร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจํานวนภาษีที่จะต้องเสียเป็น
หนังสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชําระภาษีคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว 

5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคําร้องของผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

6. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคําอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน   
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ดังกล่าว 

7. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีอํานาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่ง
เก่ียวข้อง มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือเรียก หากผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์น้ันก็ได้ 

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

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

10. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป 
ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  
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11. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์ ให้
แจ้งคําวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มีคําสั่งคืนเงิน และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้มีคําสั่งคืนเงิน 

12. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืน
เงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ชําระภาษีถึง
วันที่มีคําวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน 

13. ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ันตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยฟ้อง
เป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

15. การคัดค้านและการอุทธรณ์ ไม่เป็นการทุเลาการชําระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะยื่นคําร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชําระภาษีไว้ก่อน และผู้บ ริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีแล้ว         
ในกรณีน้ี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพ่ิมขึ้นจากจํานวนภาษีที่ต้องเสียใน
ปีก่อน และจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรได้ 

16. ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระทํา
การใด ๆ เพ่ือประวิงการชําระภาษี หรือจะกระทําการโอน ขาย จําหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือ
บางส่วนเพื่อให้พ้นอํานาจการยึดหรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีน้ันได้   
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บทที่ 7 
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินในทางกฎหมายมี ๒ ลักษณะ ดังน้ี 
 ๑. การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคําพิพากษาศาล (มีการนําคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล) 
 ๒. การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายเฉพาะ (ไม่ต้องนําคดีขึ้นสู่การพิจารณา

ของศาล)    
 สําหรับการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให้อํานาจผู้บริหารท้องถิ่นออกคําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ของผู้ค้างชําระภาษี โดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินให้นําวิธีการตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งหมายถึง การดําเนินการออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีโดยมิต้องนําคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้กําหนดขั้นตอน วิธีการ และเง่ือนไขในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังน้ัน  
จึงต้องวางแนวทางไว้ ดังน้ี  
 1. ก่อนที่จะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือออกคําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ค้างชําระภาษี จะต้องตรวจสอบก่อนว่าได้มีการแจ้งการประเมินภาษีตามแบบที่กฎหมายกําหนดแล้ว 
หรือไม่  
 ๒. เมื่อได้แจ้งการประเมินภาษีแล้ว แต่ผู้เสียภาษียังไม่ได้ชําระภาษี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคม เพ่ือให้ผู้ค้างชําระภาษีมาชําระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม  
ให้ครบถ้วน โดยกําหนดระยะเวลาแจ้งเตือนให้มาชําระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
ดังกล่าว 
 ๓. ก่อนเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระ
ภาษ ีเบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม ต้องพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับหนงัสือแจ้งเตือน  
     ๔. เมื่อพ้นกําหนด ๙0 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบอีกคร้ัง เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติว่า อํานาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไว้ใน
กฎหมายเฉพาะ การบังคับทางปกครองต้องใช้เท่าที่จําเป็น ดังน้ัน จึงควรมีหนังสือแจ้งเตือนก่อนการบังคับทาง
ปกครองเป็นคร้ังสุดท้าย 
 ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ เสีย
ภาษีภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ เพ่ือนําเงินมาชําระภาษีค้างชําระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
อันเน่ืองมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ แต่ถ้าในกรณีผู้ออกคําสั่ง ดังกล่าวเป็น
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกเมือง พัทยา ต้องได้ รับความเห็นชอบ 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแล้วจึงออกคําสั่งยึดหรืออายัดแล้วแต่กรณี 
 ๖. สําหรับวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ กําหนดให้นําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจ ดังน้ี  
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    6.1 มีหนังสือเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคํา 
   6.2 สั่งให้ผู้เสียภาษีนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างชําระ 

มาตรวจสอบได้   
   6.3 การออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนของผู้เสียภาษี โดยคําสั่งให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการออกคําสั่ง 
และทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนฯ และต้องปิดคําสั่งไว้ ณ สํานักงานหรือที่ทํา
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ชุมชนในตําบล หมู่บ้านที่จะทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี 
เอกสารหรือหลักฐานอื่นกับส่งคําสั่งให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบ 
   6.4 เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เก่ียวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตยต์กหรือในเวลาทําการของสถานที่น้ันโดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 
    (1) เจ้าหน้าที่ตรวจค้นต้องมีไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ หรือประเภททั่วไประดับชํานาญงานเป็นหัวหน้าชุดทําการตรวจค้น 
    (2) เจ้าหน้าที่ตรวจค้นต้องแสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้รับการตรวจค้นทราบความประสงค์ในการตรวจค้น พร้อมทั้งแสดงความบริสุทธิ์ใจ ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทําการตรวจค้นไม่มี
สิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา และบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของคําสั่งตรวจค้นฉบับที่ 1 พร้อมทั้งให้ผู้รับการตรวจค้น   
ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งตรวจค้น หากไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุไว้ด้วย 
    (3) ต้องทําต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น หากไม่สามารถตรวจค้นได้ ให้แจ้งเจ้าพนักงานตํารวจ
ท้องที่ทราบ เพ่ือเป็นพยานในการตรวจค้น 
    (4) ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมิให้เอกสาร หลักฐานเก่ียวกับการบังคับชําระภาษี        
ถูกปิดบังซ่อนเร้น และใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบังคับ
ชําระภาษีเท่าน้ัน 
    (5) ต้องตรวจค้นโดยสุภาพ ใช้ความระมัดระวังมิให้ เกิดความเสียหาย กระจัดกระจาย       
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประอบการของผู้รับการตรวจค้นโดยไม่จําเป็น  
      (6) กรณีไม่อาจตรวจค้นต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น ให้นําพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานี
ตํารวจท้องที่เพ่ือลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐาน 
  (7) เมื่อทําการตรวจค้นเสร็จให้ผู้ทําการตรวจค้นบันทึกรายละเอียดการตรวจค้นตามแบบ
แนบท้ายระเบียบน้ีจํานวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ โดยมอบ
บันทึกฉบับที่ 1 ให้ผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่ 2 ติดไว้กับสมุดคําสั่งให้ทําการตรวจค้น และฉบับที่ 3 ติดไว้กับ
บันทึกเสนอคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้ผู้ทําการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารหลักฐานที่ทําการตรวจยึดทุกฉบับด้วย 
  (8) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําการตรวจค้นจัดทําบันทึกรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้ายระเบียบ
น้ีให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที หรือในวันทําการแรก 
  (9) การออกคําสั่งตรวจค้นต้องจัดทําทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน   
 7. เพ่ือประโยชน์ในการสืบหาทรัพย์สิน ผู้บริหารท้องถิ่นควรกําหนดตัวเจ้าหน้าที่สืบทรัพย์อย่างน้อย
สองคนขึ้นไป เพ่ือร่วมกันสืบหาข้อมูลทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีว่ามีข้อมูลทรัพย์สินอยู่ ณ ที่ใดบ้างสําหรับ
ตัวอย่างแหล่งข้อมูลในการสืบหาทรัพย์สินมีดังน้ี 
  7.๑ กรมที่ดินหรือสํานักงานที่ดิน ซึ่ งมีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเ ก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ สําหรับการขอตรวจสอบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
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ของผู้ค้างชําระภาษ ีหรือภาระผูกพัน หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ และขอสําเนาโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ เป็นต้น  
  7.๒ สถาบันการเงิน /ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ หรือสาขา ซึ่งผู้ค้างชําระภาษีมีภูมิลําเนา
หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ โดยทําหนังสือขอข้อมูลในบัญชีเงินฝากของผู้ค้างชําระภาษี โดยแจ้งรายชื่อ นามสกุล 
เลขบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเงินได้ จํานวนเงินที่ค้างชําระภาษี หรือข้อมูลอื่นที่จําเป็นให้สถาบัน
การเงิน /ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ หรือสาขา ทราบ เพ่ือทําการส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ค้างชําระ
ภาษีต่อไป 
  7.๓ สํานักงานภาษีสรรพากรพ้ืนที่ สํานักงานสรรพากรจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้  เพ่ือ
ทราบข้อมูลต่างๆ เช่น รายการทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี เป็นต้น เป็นการทราบถึงที่มาของรายได้ของผู้ค้างชําระ
ภาษีในเบื้องต้น 
  7.4 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนยานพาหนะตามกฎหมาย 
 
   7.5 ที่ว่าการอําเภอ ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับการจดทะเบียนซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ หรือการ
จดทะเบียนตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์พาหนะตามท่ีกฎหมายกําหนด    
   7.6 ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่ผู้ค้างภาษีมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาต่างๆ 
เช่น สัญญาจ้าง สัญญาเช่า โดยผู้ค้างภาษีได้มีการวางหลักประกันสัญญากับหน่วยงานที่ทําสัญญาดังกล่าว 
   7.7 เมื่อได้ข้อมูลทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีแล้ว ให้จัดทําบันทึกเป็นหนังสือเพ่ือเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยจัดทําตารางบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน รายละเอียดประเภททรัพย์สิน ประมาณราคา
ทรัพย์สิน ภาระติดพันในทรัพย์สิน เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพ่ือออกคําสั่งเป็นหนังสือยึดหรืออายัด
แล้วแต่กรณี แต่กรณีการออกคําสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ก่อนดําเนินการออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีภาษีที่ดินและ   สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว  
  ๘. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบในการดําเนินการออกคําสั่งยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นก็สามารถออกคําสั่งเป็นหนังสือเพ่ือทําการยึดหรืออายัดต่อไปได้  
โดยผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับภาษีอย่างน้อยสองคนขึ้นไป เพ่ือร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
ตามคําสั่งดังกล่าว  
  ๙. กรณีคําสั่งยึดให้ทําการปิดคําสั่งยึดทรัพย์สินไว้ที่อําเภอ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ชุมชนในตําบล หมู่บ้านที่ยึดทรัพย์สิน พร้อมกับส่งคําสั่งยึดทรัพย์สินน้ันให้เจ้าของ
ทรัพย์สินทราบด้วย และกรณีมีคําสั่งอายัดให้ส่งคําสั่งอายัดให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบด้วย เพ่ือให้งดเว้น        
การจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ถูกอายัดน้ัน  

แนวทางการด าเนินการยึดทรัพย์สิน 

  ๑. ๑.   ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษี (ยึด) 
     (๑) เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอน/เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองใช้สอยส่วนตัว  รวมราคาไม่เกิน รวมราคาไม่เกิน ๕ ๕ หมื่นบาทหมื่นบาท   
     (๒) เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ที่จําเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ รวมราคาไม่เกิน รวมราคาไม่เกิน ๑ ๑ แสนบาทแสนบาท 

            (๓) วัตถุ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ทําหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของผู้ค้างภาษี 
       (๔) ทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษี 
  (๕) ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท ้เช่น แหวนประจําตระกูล เป็นต้น 
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 ๒. เจ้าพนักงานบังคับภาษีจะต้องทําการยึดทรัพย์สินในเวลากลางวันหรือเวลาทําการของสถาน
ประกอบการน้ัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจออกคําสั่งก็ให้กระทําได้ 

 ๓. ก่อนยึดทรัพย์สิน เจ้าพนักงานบังคับภาษีต้องแสดงคําสั่งยึดทรัพย์สินต่อผู้ค้างชําระภาษี ถ้าไม่ปรากฏ 

ตัวบุคคลดังกล่าวให้แสดงต่อบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ในสถานที่น้ันหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินทราบ   
แต่ถ้าไม่พบบุคคลใดให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเป็นพยานเพ่ือทําการยึดทรัพย์สิน
ดังกล่าวน้ัน และต้องแจ้งให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบโดยเร็ว 

 ๔. เจ้าพนักงานบังคับภาษี มีอํานาจเท่าที่จําเป็นในการค้นสถานที่ใด ๆ อันเป็นของผู้ค้างชําระภาษี 
หรือผู้ค้างชําระภาษีได้ครอบครองอยู่ ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชีหรือกระทาการใด ๆ ตามสมควร 
หรือเพ่ือเปิดสถานที่อยู่หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้ว รวมทั้งตู้นิรภัยหรือที่เก็บของอ่ืน ๆ แล้วรายงานให้ผู้มี
อํานาจออกคําสั่งทราบ  

 ๕. การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อยสองคน  
โดยแต่งเคร่ืองแบบและแสดงบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระหว่างปฏิบัติงาน   
พร้อมอุปกรณ์และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 ๖. วิธีการยึดสังหาริมทรัพย์ให้จัดเตรียมหลักฐานที่ตรวจสอบได้ /ไป ณ ที่ตั้งทรัพย์/บันทึก
รายละเอียดทรัพย์/ประทับตราทรัพย์  

 ๗. การยึดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างจะต้องทาการยึดให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยวิธีประทับตราหรือ
กระทาโดยวิธีอ่ืนใดที่เห็นสมควร 

 ๘. การยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้นําหนังสือสําคัญสาหรับทรัพย์สินน้ันมาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 

ถ้าเป็นที่ดินต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ เพ่ือจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือสําคัญ
แห่งอสังหาริมทรัพย์น้ันยังไม่ออกหรือนํามาแสดงไม่ได้หรือหาไม่พบ ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้ถือว่าการ
ที่ได้แจ้งการยึดต่อผู้ค้างภาษีและเจ้าพนักงานที่ดินน้ันเป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว 
    ๙. การยึดทรัพย์สินที่จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทราบเพ่ือเจ้า
พนักงานจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน  
            ๑๐. ถ้ามีผู้ขัดขวาง ให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีชี้แจงแต่โดยดีก่อน ถ้าผู้น้ันยังขัดขวางอยู่อีกให้เจ้า
พนักงานบังคับภาษีขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ือดาเนินการยึด
ทรัพย์สินต่อไป 

  ๑๑.  กรณีทรัพย์สินถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไว้แทนเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาแล้ว  
ห้ามมิให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพย์สินน้ันอีก แต่ให้ยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลที่ออกหมาย
บังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันตามแบบที่ศาลกําหนด เพ่ือขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือ
จําหน่ายทรัพย์สินน้ัน 

 ๑๒.  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด 
        (๑) เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําการยึด 

        (๒) ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของขนย้ายลําบากให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดพิจารณามอบ
ให้บุคคลที่สมควรดูแล  

        (๓) การมอบตาม (๒) ผู้มอบต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหาย เว้นแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย 
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 แนวทางการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด   
 ๑.  ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีปลัด  
ผู้อํานวยการสํานัก/กองคลังท้องถิ่น และเจ้าพนักงานบังคับภาษีเป็นกรรมการ และฝ่ายเลขานุการจัดทําสรุป
รายงานผลการขายทอดตลาดดังกล่าว 

 ๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประกาศขายทอดตลาดแสดงรายละเอียดทรัพย์สินที่จะขาย 
ดังน้ี 

  - ชื่อเจ้าของทรัพย์ ผู้สั่งให้ขาย  
  - รายเอียดของทรัพย์ที่จะขาย โดยกําหนดประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด อายุทรัพย์ เท่าที่ทราบ 
  - ระบุข้อสัญญา คําเตือน เง่ือนไขต่างๆ  เช่น ราคาเร่ิมต้นของทรัพย์ อัตราการเพ่ิมราคา 

การประมูล เป็นต้น 
  - กําหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีขายทอดตลาด  
 ๓. จัดส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้ค้างชําระภาษ ีและผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย 
 ๔. ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ที่ชุมชน สถานที่ราชการ 

อันสมควรจะปิดได้ และแจ้งในหนังสือพิมพ์ฉบับที่แพร่หลายทั่วไป ให้รู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 
 ๕. ก่อนทําการขายตลาดจะต้องปักธงเคร่ืองหมายการขายทอดตลาดเป็นธงหมากรุกขาวแดง  

ณ สถานที่ขายทอดตลาด อ่านประกาศ ข้อสัญญา คําเตือน เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการขายทอดตลาดโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ขาย 

 ๖. การขายทอดตลาดจะต้องมีการร้องขานราคา ๓ คร้ัง เช่น หน่ึงแสนบาท คร้ังที่ ๑ หน่ึงแสนบาท คร้ังที่ ๒ 
หน่ึงแสนบาท คร้ังที่ ๓ เมื่อไม่มีผู้ใดให้ราคาสูงกว่าหลังจากขานคร้ังที่ 3 ให้ตกลงขาย โดยวิธีการเคาะไม้ หรือ
ทํากิริยาอื่นใด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดได้ทราบว่าตกลงขายทรัพย์ที่ยึดน้ันแล้ว  

 ๗. กําหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินควรดําเนินการ ดังน้ี 
  7.๑ กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นที่ดิน ให้กําหนดวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน 

นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สิน 
  7.๒ กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมทั้งทรัพย์สินอ่ืน ๆ กําหนดวันขาย

ทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สิน 
  7.๓ กรณีที่มีเหตุจําเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินอาจ

ดําเนินการขายทอดตลาดได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน นับแต่วันยึดทรัพย์สินเสร็จ 
  7.4 กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นของสดหรือเสียง่ายให้นําออกขายได้ทันทีหรือขายโดยวิธีอ่ืน  
 ๘. ห้ามมิให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจําเป็นที่พอจะชําระ
ภาษีค้างชําระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม และไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทน 
 ๙. กรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระเงินภาษีค้างชําระ 
เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาดแล้ว  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ัน และแจ้งถอนการยึดหรืออายัดไปยัง  

เจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ชําระค่าภาษีค้างชําระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม 
และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว 
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 ๑๐. ห้ามมิให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีในระหว่างเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ 

ตามมาตรา 73 หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงท่ีสุด 
 ๑๑. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้ างชําระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม  
และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้ค้างชําระภาษี 
 ๑๒. กรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาดตามคําพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษีค้างชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ันต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพ่ือให้      
เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับจํานวนค่าภาษีค้างชําระ และนําส่งเงิน
ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือชําระหน้ีค่าภาษีที่ค้างชําระดังกล่าว 

 แนวทางการด าเนินการอายัดทรัพย์สิน  
          ๑. การอายัดทรัพย์สินเป็นการสั่งให้ผู้ค้างชําระภาษีหรือบุคคลภายนอก มิให้จําหน่าย จ่ายโอนหรือ
กระทํานิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้ สั่งอายัดไว้ หรือการสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้
นําส่งทรัพย์สินหรือชําระหน้ีแก่ผู้ค้างชําระภาษี และให้ส่งมอบหรือชําระหน้ีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ตัวอย่าง 
  - กรณีอายัดเงินฝาก = เลขที่บัญชีธนาคาร (ถ้ามี) ประเภทบัญชี ชื่อธนาคาร ฯลฯ 
  - กรณีอายัดเงินเดือน = ชื่อสถานที่ทํางาน อัตราเงินเดือน  
 ๒. สิทธิเรียกร้องที่อายัดได้ 
  2.1  เงินในบัญชีสถาบันการเงินของผู้ค้างภาษี  
  2.2  ค่างวดงานตามสัญญาจ้างงาน  
  2.3  หลักประกันสัญญาต่างๆ  
  2.4  เงินเดือนของพนักงาน ลูกจ้าง คนงานที่ไม่ได้ทํางานในหน่วยงานราชการ 
  2.5  เงินค่าป่วยการ เงินประจําตําแหน่ง 
  2.6  เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ                               
 ๓. สิทธิเรียกร้องที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษี (อายัด) 
  3.1  เบี้ยเลี้ยงชีพ เงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อเลี้ยงชีพ  
  3.2  เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จและเบี้ยหวัดของข้าราชการ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
รัฐบาล และเงินสงเคราะห์หรือบํานาญที่รัฐได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ค้างชําระภาษ ี
  3.3  เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์  หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของ
พนักงานลูกจ้างหรือคนงาน นอกจาก (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ผู้ค้างชําระภาษีในฐานะที่เป็นบุคคลเหล่าน้ัน 
หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ค้างชําระภาษีตามจํานวนที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร  
  3.4  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับ เน่ืองจากความตายของบุคคลอ่ืนจํานวน 

ตามท่ีจําเป็น 
  3.5 มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่า สิทธิเรียกร้องใดไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  
   3.5.1 เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ   
   3.5.2 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
   3.5.3 ค่าทดแทน 
   3.5.4 ค่ารักษาพยาบาลที่ลูกหน้ีมีสิทธิได้รับจากประกันสังคม 
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 ๔. ต้องให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินก่อนที่จะดําเนินการอายัด เน่ืองจากเป็นข้อมูลของบุคคลการกระทําการ
สืบทรัพย์ควรกระทําด้วยความระมัดระวัง 
 ทั้งน้ี  ปัจจุบันมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระ
เงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนดให้นําวิธีการยึด อายัด  และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม  จึงไม่มีรายละเอียด 

วิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการบังคับทางการปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและ
มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนดําเนินการแทนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่
กําหนดให้ชําระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสียรายได้ในที่สุด ดังน้ัน จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใน
การบังคับทางปกครองเพ่ือให้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ไว้เป็นแนวทางในการใช้มาตรการทางปกครอง 
ซ่ึงการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินจะแบ่งการบังคับเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 
 (๑) การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องดําเนินการยึด อายัด ภายในสิบปีนับแต่
คําสั่งให้ชําระเงินเป็นที่สุด โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒           
ได้กําหนดเพ่ิมอํานาจในการสืบทรัพย์ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๖๓/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)      
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกฎกระทรวงกําหนดขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวไว้ (ขณะน้ีอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวง) 
 (๒) การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี หน่วยงานของรัฐจะต้องสืบทรัพย์ก่อน และถ้าได้ข้อมูล
ทรัพย์สินมาแล้ว อาจยื่นต่อศาลที่มีอํานาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแทนได้ 
โดยการบังคับคดีจะต้องดําเนินการยึดหรืออายัดภายในสิบปีนับแต่คําสั่งให้ชําระเงินเป็นที่สุด  
 โดยที่มาตรา ๖๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒     
ได้กําหนดว่า ถ้าบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็นว่า    
การใช้มาตรการบังคับน้ันจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามบทบัญญัติน้ี เจ้าหน้าที่น้ันจะใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติน้ีแทนได้ ดังน้ัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่า การใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับผู้ค้างชําระ น้ัน อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่า หรืออาจ
เกิดผลสําเร็จในการดําเนินการน้อยกว่าการใช้มาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการ    
ทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด อายัด ขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน หรือไม่สามารถบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

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

3. ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา 33 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

4. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62 หรือทําลาย ย้ายไปเสีย      
ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ยึด หรืออายัด ต้องระวางโทษจําคุก       
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตาม มาตรา 80 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  

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

7. ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ     
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติ
บุคคลน้ันกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย 

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

เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด   
ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  
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บทที่ 9 
การรายงานข้อมูล 

 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย จํานวนผู้เสียภาษี จํานวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ จํานวน     
ผู้ค้างชําระภาษี และจํานวนเงินภาษีค้างชําระ ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี เพ่ือรวบรวมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษี ให้แก่
กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทําข้ึน 
 2. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับแล้วจัดส่งข้อมูลเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้อง
ให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี 
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ภาคผนวก 

 
 

 ๑. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒. กฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
     พ.ศ. 2562 พ.ศ. 256๒ 
 ๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้  
     ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 ๕. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและ         
     สิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย 
     การทะเบียนราษฎร 
 ๖. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ยกเว้นภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การ      
     หรือสถานสาธารณกุศล 
 ๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง            
     พ.ศ. 2562 



 

พระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว ้ ณ  วนัท่ี  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปท่ีี  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินและกฎหมายว่าด้วย  

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓ และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเง่ือนไขท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติภาษี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญั ตินี้  ให้ใช้บังคับ 

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

(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 

(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินแก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 

(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ฉบับท่ี  ๓)  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 

(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๖) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  ๑๕๖  ลงวันท่ี  ๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 

(๘) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖ 

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

(๑๐) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  (ฉบับท่ี  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๑๒) พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของท่ีดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี   
พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

มาตรา ๔ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบั งคับใด ท่ีใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับท่ีกล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และท่ีดินหรือภาษีบ ารุงท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ี ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง
หรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎหมายใดท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน 

ของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ  
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภาษีบ ารุง
ท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ี  ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายท่ีตราขึ้นตามข้อผูกพันท่ี
ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ  หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  หรือตามความตกลง
ระหว่างประเทศ  หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ภาษ”ี  หมายความว่า  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
“ผู้เสียภาษี”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  

หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  ซึ่งเป็นผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้   และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าท่ีช าระภาษีแทนผู้เสียภาษี  
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

“ท่ีดิน”  หมายความว่า  พ้ืนดิน  และให้หมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย  
“ส่ิงปลูกสร้าง”  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น  ท่ีบุคคล

อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได ้ หรือท่ีใช้เป็นท่ีเกบ็สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพท่ีบุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือท่ีมีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย  

“ห้องชุด”  หมายความว่า  ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดท่ีได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความวา่  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่หมายความรวมถึง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า   
(๑) เขตเทศบาล 

(๒) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๓) เขตกรุงเทพมหานคร 

(๔) เขตเมืองพัทยา 
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายก 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) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

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

(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
(๕) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนด  แต่ไม่หมายความ 

รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์”  หมายความว่า  คณะกรรมการก าหนด 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

“คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณี 

“พนักงานส ารวจ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าท่ีส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

ท่ีผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ 
“พนักงานประเมิน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าท่ีประเมินภาษี 
“พนักงานเก็บภาษี”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าท่ีรับช าระภาษี  และเร่งรัด 

การช าระภาษี 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้  ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจของตน 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๒๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจจัดเก็บภาษีจากท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  

ท่ีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ภาษีท่ีจัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด  ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๘ ให้ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  
หรือในกิจการสาธารณะ  ท้ังนี้  โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๒) ทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีท าการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาตหิรือองค์การระหว่างประเทศอื่น  ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันท่ีต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา 
หรือความตกลงอื่นใด 

(๓) ทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ  ท้ังนี้  ให้เป็นไป  

ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 

(๕) ทรัพย์สินท่ีเป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดท่ีใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือ
กิจการสาธารณะ  หรือทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีอยู่ของสงฆ์  นักพรต  นักบวช  หรือบาทหลวง  ไม่ว่าในศาสนาใด  
หรือทรัพย์สินท่ีเป็นศาลเจ้า  ท้ังนี้  เฉพาะท่ีมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๖) ทรัพย์สินท่ีใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ  โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

(๗) ทรัพย์สินท่ีเป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศก าหนด  ท้ังนี้  เฉพาะท่ีมิได้ใช้หาผลประโยชน์  

(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  
ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 

(๙) ทรัพย์ส่วนกลางท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย  

ว่าด้วยอาคารชุด  
(๑๐) ท่ีดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน  
(๑๑) ท่ีดินอันเป็นพ้ืนท่ีสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(๑๒) ทรัพย์สินอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

้หนา   ๒๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอยู่ในวันที่   ๑  มกราคม 

ของปีใด  เป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีส าหรับปีนั้น  ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า  

ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างใด  ให้ส านักงานท่ีดินหรือส านักงานท่ีดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ท้ังนี้  ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถัดไป 

การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายท่ีดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  

มาตรา ๑๑ ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และ
พนักงานเก็บภาษี  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้   ให้พนักงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นเจ้าพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐ
รับช าระภาษีแทนตามมาตรา  ๕๐  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีท่ีรับช าระ 

มาตรา ๑๓ การส่งค าส่ังเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น  ให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้ส่ง  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่
หรือสถานท่ีท าการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
บุคคลนั้น  ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี  ณ  ภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่หรือสถานท่ีท าการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นท่ีอยู่หรือสถานท่ีท าการท่ีปรากฏว่าเป็นของ
ผู้เสียภาษีนั้นก็ได้ 

ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการท่ีก าหนดในวรรคหนึ่งได้  จะกระท าโดยวิธีปิดหนังสือในท่ี  

ท่ีเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่หรือสถานท่ีท าการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความ  

ในหนังสือพิมพ์ก็ได้ 
เม่ือได้ด าเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้ด าเนินการ

ดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

้หนา   ๒๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๔ ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   ถ้าผู้มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าว 

มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้  ให้ยื่นค าร้องขอขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลาก่อน
ก าหนดเวลาส้ินสุดลง  เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาเห็นเป็นการสมควร  จะให้ขยายหรือให้เล่ือน
ก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้  

ก าหนดเวลาต่าง  ๆ  ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นเป็นการสมควร  จะขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลานั้นออกไปเป็นการท่ัวไปตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการวินิจฉัยภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
 

 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้าง”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
อธิบดีกรมท่ีดิน  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมสรรพากร  และ
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
เป็นเลขานุการ  และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริม  

การปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมีหน้าท่ีและอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยปัญหาเกีย่วกับการจัดเกบ็ภาษีตามมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  และตามท่ีกระทรวงการคลัง 

หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ 

(๒) ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กับคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งประจ าจังหวดั  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย  หรือ
กรุงเทพมหานคร  

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างต้องมีกรรมการ 

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

้หนา   ๒๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้   
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๘ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้เป็นท่ีสุด  
และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค าวินิจฉัยในภายหลัง  ค าวินิจฉัยท่ีเปล่ียนแปลงนั้น  ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันท่ีมีค าวินิจฉัยเปล่ียนแปลงเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๙ ในกรณี ท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้มีค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ให้แจ้ง 

ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังผู้ท่ียื่นขอค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน านั้น  
และให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมอบหมายก็ได้ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 

คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวดั 
 

 

มาตรา  ๒๑  ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการภาษี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด” ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนท่ี  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
สรรพากรพ้ืนท่ีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี 
จ านวนห้าคน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน  เป็นกรรมการ  และให้ท้องถิ่นจังหวัด   
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีท่ีจังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น  เป็นกรรมการร่วมด้วยจ านวนหนึ่งคน 

ให้นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ

้หนา   ๒๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  
ท้ังนี้  ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด  มีหน้าท่ีและอ านาจพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๓๗  วรรคเจ็ด 

ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถ่ินตามมาตรา  ๕๖  หรือมาตรา  ๕๗   
และให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถ่ินเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมท้ังปฏิบัติการอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  ค าว่า  “ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ในจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย 

มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด  ให้น าความ
ในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ เม่ือคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถ่ินเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว   
ให้ส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ในกรณีท่ีกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  พร้อมท้ังส่งให้
คณะกรรมการภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดอื่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป   

ในกรณีท่ีกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า
ดังกล่าว 

การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บได้  มูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี
ให้แก่คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
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ให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย 

ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามท่ีก าหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง 
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลท่ีไดร้ับตามวรรคสองและวรรคสาม  และให้จัดส่งข้อมูล

ท่ีมีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การรวบรวมและการจัดส่งข้อมูลตามมาตรานี้   ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๕ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  ๒๔  ให้คณะกรรมการ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี  พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย 

หมวด  ๔ 

การส ารวจและจดัท าบญัชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 

 

มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี 

การส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๒๗ ก่อนท่ีจะด าเนินการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดระยะเวลาท่ีจะท าการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  และแต่งตั้งพนักงานส ารวจเพ่ือปฏิบัติการ
ดังกล่าว  โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ณ  ส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานท่ีอื่นตามท่ีเห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๒๘ ให้พนักงานส ารวจมีหน้าท่ีและอ านาจส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภายใน 

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในส่วนท่ีเกี่ยวกับประเภท  จ านวน  ขนาดของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
การใช้ประโยชน์ในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นแก่การประเมินภาษี 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี  พนักงานส ารวจต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศก าหนด 
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มาตรา ๒๙ ในการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ให้พนักงานส ารวจมีอ านาจเข้าไปในท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างหรือสถานท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการได้ และมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี  
ท้ังนี้  ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง  พนักงานส ารวจอาจขอให้ ผู้ เสียภาษี ช้ี เขตท่ีดินหรือ 

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างได้ 
ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง

ตามวรรคหนึ่งให้แก่พนักงานส ารวจ  ให้พนักงานส ารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือมีหนังสือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๓๐ เม่ือพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
โดยต้องแสดงประเภท  จ านวน  ขนาดของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศก าหนด  และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว  ณ  ส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือสถานท่ีอื่นด้วยตามท่ีเห็นสมควร  ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน พร้อมท้ังให้จัดส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าว  

ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย 

มาตรา ๓๑ ในกรณีท่ีปรากฏว่าบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีได้จัดท าขึ้น 

ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ให้ผู้เสียภาษีย่ืนค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
เม่ือได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีค าส่ังให้พนักงานส ารวจด าเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว  ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ด าเนินการแก้ไขบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้ถูกต้อง 

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแจ้งผลการด าเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสามสิบวัน  

นับแต่วันท่ีได้รับค าร้องจากผู้เสียภาษี 
มาตรา ๓๓ ในกรณี ท่ีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างเปล่ียนแปลงไป  ไม่ว่า 

ด้วยเหตุใด  อันมีผลท าให้ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราท่ีสูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง 
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การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใน  

หกสิบวันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือวันท่ีผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์ ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  

มาตรา ๓๔ การแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาท่ีจะท าการส ารวจตามมาตรา  ๒๗   
การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา  ๓๐  การแจ้งผลการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๓๒  และการแจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือ 

ส่ิงปลูกสร้างตามมาตรา  ๓๓  อาจด าเนินการโดยผ่านทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์หรอืด้วยวิธกีารอื่นใดได้  ท้ังนี้  
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

หมวด  ๕ 

ฐานภาษี  อตัราภาษ ี และการค านวณภาษ ี
 

 

มาตรา ๓๕ ฐานภาษีเพ่ือการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ได้แก่  มูลค่าท้ังหมด 

ของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
การค านวณมูลค่าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท่ีดิน  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(๒) ส่ิงปลูกสร้าง  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

(๓) ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุด  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

กรณี ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์  การค านวณมูลค่าให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุด  ให้เป็นไปตามราคา

ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  ท่ีคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  

มาตรา ๓๖ ให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี  แล้วแต่กรณี  ส่งบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุดตามมาตรา  ๓๕  ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  หรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ใน 

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดประกาศ  

ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ 

้หนา   ๓๒
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มาตรา ๓๗ ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน

ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี 
(๒) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัย  ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม 

ของฐานภาษ ี

(๓) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 

(๔) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 

การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม  (๑)  ต้องเป็นการท านา  ท าไร่  ท าสวน  เล้ียงสัตว์
เล้ียงสัตว์น้ า  และกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด  ท้ังนี้  ในการจัดท าประกาศดังกล่าวให้น าความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย 

การใช้ประโยชน์เป็น ท่ีอยู่อาศัยตาม  (๒)  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม  (๔)   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

อัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  โดยจะก าหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างก็ได้  ท้ังนี้  ต้องไม่เกินอัตราภาษีท่ีก าหนด  

ตามวรรคหนึ่ง  และจะก าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ก็ได้ 

ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีความประสงค์ท่ีจะจัดเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราภาษี
ท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า  ให้มีอ านาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดอัตราภาษีท่ีใช้
จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง  

ในการตราข้อบัญญัติท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวรรคหก  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถ่ินตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีท่ีดิน 

และส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน  เม่ือคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
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ประจ าจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม  

ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษี  

ตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอ  

สภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ า
จังหวัด  หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด  
หากสภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถ่ินพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป 

มาตรา ๓๘ ในกรณีท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็ภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้าง  อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ  และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี  ณ  ส านักงาน
หรือท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์ของปีนั้น  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ ในกรณีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน 

การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นรวมกันในการค านวณภาษีไม่เกิน  

ห้าสิบล้านบาท  
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย
และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันท่ี  ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท 
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ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของส่ิงปลูกสร้าง  แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน  และใช้ส่ิงปลูกสร้าง
ดังกล่าวเป็นท่ีอยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันท่ี 

๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือค านวณ 

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
มิให้น าความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาใช้บังคับกับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงปลูกสร้าง 

ท่ีเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย  

การทะเบียนราษฎรในวันท่ี  ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ซึ่งต้องย้ายช่ือออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจ าเป็นทางราชการตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศก าหนด  โดยให้ถือเอาท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงปลูกสร้างก่อนการย้ายช่ือออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร  เป็นท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

มาตรา ๔๒ การค านวณภาษีให้ ใช้ฐานภาษีของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซึ่งค านวณได้ 
ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีท่ีได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐ หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามมาตรา  ๓๗  ตามสัดส่วนท่ีก าหนดในมาตรา  ๓๘ ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นจ านวนภาษีท่ีต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีท่ีดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าท่ีดินท้ังหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีต้องเสียภาษีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีท้ิงไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน  ให้เรียกเก็บภาษีส าหรับท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างในปีท่ีส่ี  เพ่ิมข้ึนจากอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามมาตรา  ๓๗  (๔)  ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังท้ิงไวว้่างเปล่าหรอืไมไ่ดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน  ให้เพ่ิมอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี  แต่อัตราภาษีท่ีเสียรวมท้ังหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม 

หมวด  ๖ 

การประเมินภาษ ี การช าระภาษี  และการคนืภาษี 
 

 

มาตรา ๔๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี  โดยส่ง 
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๙  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
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การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี  ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  ราคาประเมินทุนทรัพย์  อัตราภาษี  
และจ านวนภาษีท่ีต้องช าระ 

มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี  ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล 

ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพ่ือตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าท่ีช าระภาษีแทนผู้เสียภาษี 
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท  ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 

(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน  ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ว่าด้วยสาบสูญ 

(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  แล้วแต่กรณี 

(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล  ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล 

(๕) ผู้ช าระบัญชี  ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 

(๖) เจ้าของรวมคนหนึง่คนใด  ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 

มาตรา ๔๘ ในกรณีท่ีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน  ให้ถือว่า
เจ้าของท่ีดินและเจ้าของส่ิงปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี  ส าหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีตนเป็นเจ้าของ 

มาตรา ๔๙ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวนภาษีท่ีได้มี 

การแจ้งประเมิน  ณ  สถานท่ี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเทศบาล  ส าหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในเขตเทศบาล 

(๒) ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

(๓) ส านักงานเขตท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ส าหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ใน  

เขตกรุงเทพมหานคร 

(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ส าหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในเขตเมืองพัทยา 

(๕) ท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนด  ส าหรับท่ีดินหรือ 

ส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  ผู้บริหารท้องถ่ินอาจก าหนดให้ใช้สถานท่ีอื่นภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  เป็นสถานท่ีส าหรับช าระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามท่ีเห็นสมควร 

การช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันท่ีพนักงานเก็บภาษีลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน 

เป็นวันท่ีช าระภาษี 
มาตรา ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

รับช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้  
การช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันท่ีเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงินเป็นวันท่ีช าระภาษี 
มาตรา ๕๑ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับการช าระภาษี  ผู้เสียภาษีอาจช าระภาษี

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือโดยการช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด  ท้ังนี้   
การช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้น  ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

กรณีช าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามท่ีได้รับแจ้ง  

การประเมิน  โดยส่งธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  เช็คธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง  ส่ังจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  และให้ถือว่าวันท่ีหน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ 
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันท่ีช าระภาษี 

กรณีช าระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามท่ีได้รับแจ้ง  

การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามท่ีก าหนด  และให้ถือว่าวันท่ีธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ  

วันท่ีมีการช าระเงินค่าภาษีโดยวิธีการท่ีก าหนดเป็นวันท่ีช าระภาษี  
มาตรา ๕๒ ในการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระเป็นงวด  

งวดละเท่า  ๆ  กันก็ได้   
จ านวนงวดและจ านวนเงินภาษีข้ันต่ าท่ีจะมีสิทธิผ่อนช าระ  รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการใน  

การผ่อนช าระให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ี ผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาท่ีก าหนดในการผ่อนช าระ   

ให้ ผู้เสียภาษีหมดสิทธิท่ีจะผ่อนช าระ  และต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้ อยละหนึ่งต่อเดือนของจ านวนภาษี 
ท่ีค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
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มาตรา ๕๓ ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ 

ไม่ครบถ้วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามท่ีผู้เสียภาษี  
มีหน้าท่ีต้องเสียได้  ท้ังนี้  ให้น าความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง และมาตรา  ๔๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง  จะกระท ามิได้  เม่ือพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้าย  

แห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีท่ีต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี 

ตามวรรคหนึ่ง  และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีท่ีต้องเสียเพ่ิมเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

ในกรณีท่ีมีการช าระภาษีไว้เกินจ านวนท่ีจะต้องเสีย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพ่ือให้  
มารับเงินท่ีช าระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าท่ีต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ านวนท่ีต้องเสีย   
ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นั้นมีสิทธิ  
ได้รับเงินคืน   

การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ภายในสามปีนับแต่วันท่ีช าระภาษี ในการนี้  ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร  
หลักฐาน  หรือค าช้ีแจงใด ๆ  ประกอบค าร้องด้วย  

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาค าร้องให้เสร็จส้ินและแจ้งผลการพิจารณาค าร้องให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้อง  ท้ังนี้  ในกรณีที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิ 
ได้รับเงินคืน  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีค าส่ังคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง โดยต้องแจ้งค าส่ังให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้มีค าส่ัง 

ในกรณี ท่ี ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษี ผิดพลาด   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่ังให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน  

ท่ีได้รับคืนโดยไม่คดิทบต้น  นับแต่วันท่ียื่นค าร้องขอรบัคืนเงินจนถึงวันท่ีคืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ท่ีได้รับคืน 

ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  ให้เงินนั้นตกเป็นของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมวด  ๗ 

การลดและการยกเวน้ภาษ ี
 

 

มาตรา ๕๕ การลดภาษีส าหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องท่ี  ให้กระท าได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา  แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสีย 

มาตรา ๕๖ ในกรณีท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกท าลายให้เส่ือมสภาพดว้ยเหตอุันพ้นวสัิยท่ีจะปอ้งกันได้โดยท่ัวไป  ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวดั  หรือผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้  ท้ังนี้  ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในกรณี ท่ี มี เหตุอันท าให้ ท่ีดินได้รับความเสียหายหรือท าให้สิ่ งปลูกสร้าง 

ถูกรื้อถอนหรือท าลาย  หรือช ารุด เสียหายจนเป็น เหตุ ให้ต้องท าการซ่อมแซมในส่วนส าคัญ   
ให้ ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าขอลดหรือยกเว้นภาษี ท่ีจะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

เม่ือมีการยื่นค าขอลดหรือยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึง่  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง  หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นท่ีเช่ือได้ว่ามีเหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด  หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกค าส่ังลด
หรือยกเว้นภาษีได้  ท้ังนี้  โดยค านึงถึงสัดส่วนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและระยะเวลาท่ีไม่ได้รับประโยชน์
จากท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 

หมวด  ๘ 

ภาษีค้างช าระ 
 

 

มาตรา ๕๘ ภาษีท่ีมิได้ช าระภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน 

หรือส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  จะกระท ามิได้  เม่ือปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามมาตรา  ๖๐  ว่ามีภาษีค้างช าระส าหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา  ๖๗ 

้หนา   ๓๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างช าระให้ส านักงานท่ีดินหรือส านักงานท่ีดินสาขา  ซึ่งท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องท่ีของ
ส านักงานท่ีดินหรือส านักงานท่ีดินสาขานั้นทราบ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส านักงานท่ีดินหรือส านักงานท่ีดินสาขาจะตกลงก าหนดเวลาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖๑ เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช าระ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างช าระ  
พร้อมท้ังเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามท่ีก าหนดในหมวด  ๙ 

มาตรา ๖๒ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมภายในเวลาท่ีก าหนดไว้
ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  เม่ือพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
เพ่ือน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด  อายัด  และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้  แต่ห้ามมิให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี 
เกินกว่าความจ าเป็นท่ีพอจะช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การออกค าส่ังเป็นหนังสือยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น 

ตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีท่ีเป็นนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกเมืองพัทยา  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

วิธีการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้น าวิธีการ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  การยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี   
ไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าท่ีช าระภาษีแทน  

ตามมาตรา  ๔๗ 

มาตรา ๖๓ เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๒  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถ่ินมีอ านาจ 

(๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค า 
(๒) ส่ังให้ผู้เสียภาษีน าบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นอันจ าเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างช าระ

มาตรวจสอบ  

้หนา   ๔๐
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๓) ออกค าส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบ  ค้น  หรือยึดบัญชี   เอกสารหรือ
หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี  

(๔) เข้าไปในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างหรือสถานท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น  

ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น  ในการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามบุคคลท่ีอยู่ในสถานท่ีนั้น
เท่าท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

การด าเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือเรียกหรือค าส่ัง  และการออกค าส่ังและท าการตาม  (๓)  หรือ  (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๔ ในกรณีท่ีมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว  ถ้าผู้เสียภาษีได้น าเงิน
มาช าระค่าภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีค าส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
และด าเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีช าระค่าภาษีท่ีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว  

มาตรา ๖๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๖๒  จะกระท ามิได้   
ในระหว่างระยะเวลาท่ีให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา  ๗๓  หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา  ๘๒  
และตลอดเวลาท่ีการพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงท่ีสุด 

มาตรา ๖๖ เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา  ๖๒  ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างช าระ  
เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  ทรัพย์สินนั้น 

เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี 
มาตรา ๖๗ ในกรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาดท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างใดตามค าพิพากษา 

ก่อนท าการขายทอดตลาด  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดแีจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แจ้งรายการภาษีค้างช าระ
ส าหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก  

เจ้าพนักงานบังคับคดี  และเม่ือท าการขายทอดตลาดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินท่ีได้รับจาก  

การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจ านวนค่าภาษีค้างช าระ  และน าส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือช าระหนี้ค่าภาษีท่ีค้างช าระดังกล่าว  

้หนา   ๔๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๙ 

เบี้ยปรบัและเงินเพ่ิม 
 

 

มาตรา ๖๘ ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 

ส่ีสิบของจ านวนภาษีค้างช าระ  เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจ านวนภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๖๙ ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด  แต่ต่อมาได้ช าระภาษี
ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจ านวน 

ภาษีค้างช าระ 

มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 

หนึ่งต่อเดือนของจ านวนภาษีค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ท้ังนี้  มิให้น าเบี้ยปรับมารวม
ค านวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมด้วย 

ในกรณีผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี  และได้มีการช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาท่ีขยายให้นั้น  เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนหรือ  

เศษของเดือน 

เงินเพ่ิมตามมาตรานี้  ให้เริ่มนับเม่ือพ้นก าหนดเวลาช าระภาษีจนถึงวันท่ีมีการช าระภาษี   
แต่มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีท่ีต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ  และมิให้คิดทบต้น 

มาตรา ๗๑ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๒ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี 

หมวด  ๑๐ 

การคดัค้านและการอุทธรณก์ารประเมินภาษ ี
 

 

มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  ๔๔  หรือมาตรา  ๕๓  
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  ๖๑  แล้วเห็นว่า  การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง  
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  โดยให้ 
ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถ่ินตามแบบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ท้ังนี้  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี  แล้วแต่กรณี 
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ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันท่ีได้รับค าร้องดังกล่าว  และแจ้งค าส่ังพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 
กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี 

ในกรณี ท่ีผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้แจ้งจ านวนภาษี 
ท่ีจะต้องเสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีมารับช าระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

ในกรณี ท่ีผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาไม่เห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้ ผู้เสียภาษีนั้น 

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับค าอุทธรณ์ดังกล่าว 

การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการช าระภาษี  เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นค าร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการช าระภาษีไว้ก่อน  และผู้บริหารท้องถิ่นมีค าส่ังให้ทุเลาการช าระภาษีแล้ว  
ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีค าส่ังให้ทุเลาการช าระภาษีเฉพาะส่วนต่างท่ีเพ่ิมขึ้นจากจ านวนภาษี
ท่ีต้องเสียในปีก่อนและจะส่ังให้วางประกันตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

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

ยักย้ายทรัพย์สินท้ังหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้พ้นอ านาจการยึดหรืออายัด  ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ  

เพิกถอนค าส่ังให้ทุเลาการช าระภาษีนั้นได้ 
มาตรา ๗๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

การประเมินภาษีประจ าจังหวัด”  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ   
เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนท่ี  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพ้ืนท่ีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน  ผู้แทนของผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจ านวน 

ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ  

โดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทน
ของผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ท้ังนี้  ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนด 
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ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการ  
อธิบดีกรมท่ีดนิ  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 

เม่ือครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๔  
และมาตรา  ๗๕  พ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

(๖) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีค าส่ังให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่อง
อย่างยิ่งต่อหน้าท่ีหรือมีความประพฤติเส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
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ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๗๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี   ให้น าความใน
มาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าท่ี  กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสีย 

ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 
มาตรา ๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

การประเมินภาษีมีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง  มาให้ถ้อยค าหรือ 

ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้  โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่  
วันท่ีได้รับหนังสือเรียก 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้ 

มาตรา ๘๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  มีอ านาจส่ังไม่รับอุทธรณ์   
ยกอุทธรณ์  เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ 

การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถ่ินตามมาตรา  ๗๓ วรรคส่ี และต้องแจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีพิจารณาเสร็จ  ท้ังนี้   
จะวินิจฉัยให้เรียกเกบ็ภาษีเกินกวา่จ านวนภาษีท่ีท าการประเมินไม่ได้  เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาท่ีขยายออกไปพร้อมกับวันครบก าหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสองหรอืวรรคสาม  ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดตี่อศาลไดโ้ดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  มีค าวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์  
ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้มีค าส่ังคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันท่ีได้มีค าส่ังคืนเงิน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  ส่ังผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินท่ีได้รับคืน โดยไม่คิ ดทบต้น  นับแต่วันท่ี
ช าระภาษีถึงวันท่ีมีค าวินิจฉัยให้คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินท่ีได้รับคืน 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๘๒ ผู้อุทธรณ์ มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษี  โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

หมวด  ๑๑ 

บทก าหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานส ารวจตามมาตรา  ๒๘ หรือมาตรา  ๒๙  
หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายตามมาตรา  ๖๓  (๓)  หรือ  (๔)  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา  ๒๙  หรือ 

ของพนักงานประเมินตามมาตรา  ๔๕  หรือหนังสือเรียกหรือค าส่ังของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ี 

ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  ๖๓  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามท่ีก าหนดไว้

ในมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
มาตรา ๘๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๖๒  หรือ

ท าลาย  ย้ายไปเสีย  ซ่อนเร้น  หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมีค าส่ังให้ยึดหรือ
อายัด  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามมาตรา  ๘๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์ 

้หนา   ๔๖
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๘ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง 
เพ่ือหลีกเล่ียงการเสียภาษี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๘๙ ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการส่ังการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 

การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องส่ังการหรือกระท าการและละเว้น
ไม่ส่ังการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

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

เม่ือผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวัน  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้ด าเนินคดีต่อไป 

เงินค่าปรับท่ีได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  กฎหมายว่าด้วยภาษี
บ ารุงท้องท่ี  และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาปานกลางของท่ีดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี  
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้   ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินและ 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี  ท่ีต้องเสียหรือท่ีพึงช าระหรือท่ีคา้งอยู่หรอืท่ีต้องคืนก่อนวันท่ี  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๙๒ ให้กรมท่ีดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงท่ีดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  
เพ่ือใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  

้หนา   ๔๗
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๓ มิให้น าความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างไว้
ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๔ ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด 

 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๒) ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๓) ส่ิงปลูกสร้างท่ีเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินส่ีสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินส่ีสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
รอ้ยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทข้ึนไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 

้หนา   ๔๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๔) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น  

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

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตรา
ภาษีร้อยละศูนย์จดุศูนย์ห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๕) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นท่ีอยู่อาศัย 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 

 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดส่ี 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก 

 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทข้ึนไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 

(๖) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 

 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ
ศูนย์จุดส่ี 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก 

 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทข้ึนไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 
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มาตรา ๙๕ ในสองปีแรกของการค านวณภาษีตามพระราชบญัญตัินี ้ ให้ใช้ฐานภาษีของท่ีดนิ
หรือส่ิงปลูกสร้าง  ซึ่งค านวณได้ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีท่ีได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐  
หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา  ๙๔  ตามสัดส่วนท่ีก าหนดในมาตรา  ๓๘   
ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นจ านวนภาษีท่ีต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีท่ีดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าท่ีดินท้ังหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๙๖ เพ่ือเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

มาตรา ๙๗ เพ่ือเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนท่ีสูงกว่าจ านวน
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภาษีบ ารุงท้องท่ีท่ีต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนท่ีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนท่ีต้องเสียหรือ 

พึงช าระในปีก่อน เหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี  ดังนี้ 
(๑) ปีท่ีหนึ่ง  ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

(๒) ปีท่ีสอง  ร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

(๓) ปีท่ีสาม  ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 

มาตรา ๙๘ การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดทรัพย์สินท่ีได้รบัยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  (๑๒)  แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้   ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีท่ีดินและ 

ส่ิงปลูกสร้ำง 
(๑) ทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์  

และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ตั้งแต่ช้ันพระองค์เจ้ำขึ้นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินเดือน  เงินปี  บ ำเหน็จบ ำนำญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  เฉพำะส่วนท่ีได้ใช้เพ่ือกำร
ดังต่อไปนี้   

 (ก) ใช้ในรำชกำร  รำชกำรในพระองค์  หรือหน่วยงำนในพระมหำกษัตริย์ 
 (ข) ใช้ในกิจกำรอื่นใดในพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์  หรือใช้เพ่ือสำธำรณประโยชน์ 
 (ค) ใช้เป็นศำสนสถำนไม่ว่ำของศำสนำใดท่ีใช้เฉพำะเพ่ือกำรประกอบศำสนกิจหรือกิจกำร

สำธำรณะ  หรือเป็นท่ีอยู่ของสงฆ ์ นักพรต  นักบวช  หรือบำทหลวง  ไม่ว่ำในศำสนำใด  หรือเป็นศำลเจำ้ 
 ท้ังนี้  หำกเป็นทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้เพ่ือกำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับยกเว้นเฉพำะส่วนท่ีมิได้

ใช้หำผลประโยชน์   
(๒) ทรัพย์สินของรัฐวิสำหกิจท่ียังมิได้ใช้ในกิจกำรของรัฐวิสำหกิจและยังมิได้ใช้หำผลประโยชน์ 

“รัฐวิสำหกิจ”  หมำยควำมว่ำ 
 (ก) องค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของรัฐบำล  กิจกำรของรัฐ

ตำมกฎหมำยท่ีจัดตั้งกิจกำรนั้น  หรือหน่วยงำนธุรกิจท่ีรัฐบำลเป็นเจ้ำของ 
 (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีกระทรวงกำรคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ 

ร้อยละห้ำสิบ 
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(๓) ทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีดินว่ำงเปล่ำในสนำมบินรอบบริเวณทำงวิ่ง  ทำงขับ  หรือลำนจอดอำกำศยำน  
ท่ีกันไว้เพ่ือควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนข้ันต่ ำของข้อก ำหนดว่ำด้วยมำตรฐำนสนำมบินท่ีส ำนักงำน  

กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก ำหนด 

(๔) ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใช้เป็นทำงรถไฟหรือทำงรถไฟฟ้ำซึ่งใช้ในกิจกำรของกำรรถไฟหรือ
กำรรถไฟฟ้ำโดยตรง   

“ทำงรถไฟ”  หมำยควำมว่ำ  ถนนหรือทำงซึ่งได้วำงรำงเพ่ือกำรเดินรถไฟ  และให้หมำยควำม
รวมถึง  อุโมงค์  สะพำน  ทำงยกระดับ  ห้องระบบอำณัติสัญญำณประจ ำสถำนี  ซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่ำนเสมอ
ระดับทำงรถไฟ  ท่ีท ำกำรหอสัญญำณ  และชำนชำลำสถำนีเฉพำะพ้ืนท่ีบริเวณท่ีผู้โดยสำรรอเพ่ือขึ้นหรือ
ลงจำกรถไฟ   

“ทำงรถไฟฟ้ำ”  หมำยควำมว่ำ  รำงหรือทำงส ำหรับรถไฟฟ้ำแล่นโดยเฉพำะ  ไม่ว่ำจะจัดสร้ำง 
ในระดับพ้ืนดิน  เหนือหรือใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนน้ ำ  หรือผ่ำนไปในอำคำรหรือส่ิงปลูกสร้ำงใด ๆ  และ 

ให้หมำยควำมรวมถึงเขตทำง  ไหล่ทำง  ทำงเท้ำ  ทำงออกฉุกเฉิน  อุโมงค์  สะพำน  ทำงยกระดับ   
เขื่อนกั้นน้ ำ  ท่อหรือทำงระบำยน้ ำ  ท่อหรือทำงระบำยอำกำศ  ก ำแพงกันดิน  รั้วเขต  และหลักระยะ   

(๕) ทรัพย์สินท่ีใช้ส ำหรับกำรสำธำรณูปโภคและทรัพย์สินท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงกำรของ
กำรเคหะแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเคหะแห่งชำติ 

(๖) ทรัพย์สินของเอกชนท่ีใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศ
ก ำหนด  ท้ังนี้  เฉพำะส่วนท่ีใช้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้เพ่ือสำธำรณประโยชน์   

(๗) ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็นบ่อส ำหรับใช้ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียท่ีใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอำคำร   
(๘) ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็นบ่อน้ ำท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือสำธำรณะ 

(๙) ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็นถนน  ลำน  และรั้ว 

(๑๐) ท่ีดินท่ีมีกฎหมำยก ำหนดห้ำมมิให้ท ำประโยชน์ 
(๑๑) ทรัพย์สินท่ีเป็นท่ีท ำกำรของส ำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำของต่ำงประเทศท่ีจัดตั้งขึ้น  

ในประเทศไทยตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศ 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัท่ี  ๒๖  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สำวนำยน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้ำงบำงประเภทได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๑  วรรคสาม  มาตรา  23  วรรคส่ี  
มาตรา  24  มาตรา  30  มาตรา  56  มาตรา  57  วรรคหนึ่ง  มาตรา  63  วรรคสอง  และมาตรา  74  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบนี้ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในจังหวัด  ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษ”ี  หมายความว่า  นายกเทศมนตร ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“เหตุอันพ้นวิสัยท่ีจะป้องกันได้โดยท่ัวไป”  หมายความว่า  เหตุท่ีเกิดจากสาธารณภัย   
เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง  ภาวะฝนแล้ง  ฝนท้ิงช่วง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟป่า  
ภัยท่ีเกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด  อากาศหนาวจัดผิดปกติ   ภัยสงคราม  
และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย  กองก าลังจากนอกประเทศ  ตลอดจนภัยอื่น  ๆ   
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดข้ึนซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  
และยากท่ีจะป้องกันได้โดยท่ัวไป  และให้หมายความรวมถึงภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วย 

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



หมวด  1 

การเลือกกรรมการภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 

และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  ตามมาตรา  74  วรรคสอง 
 

 

ส่วนท่ี  1 

การเลือกกรรมการภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 
 

 

ข้อ 5 ในกรณีไม่มีกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  หรือว่างลง  หรือมีจ านวนน้อยกว่าห้าคน  
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด  ส ารวจจัดท าบัญชีรายช่ือนายกเทศมนตรี  หรือ  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ท่ีด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าท่ีอยู่  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศรายช่ือ  โดยปิดไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือกผู้แทนต าแหน่งนั้น 

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดจ านวนกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะรับสมัครคัดเลือก  
วันท่ี  เวลา  และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือกด้วย 

ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้ด ารงต าแหนง่นายกเทศมนตรหีรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ตามบัญชีรายช่ือตามข้อ  5  ร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการภาษีท่ีดนิ
และส่ิงปลูกสร้าง  ท้ังนี้  จะต้องส่งหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการ  

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ข้อ 7 องค์ประชุมของการคัดเลือกกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ต้องมีนายกเทศมนตรี  

หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 
(1) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายช่ือน้อยกว่าสิบคน  

ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าจ านวนสามคน  ถือเป็นองค์ประชุม 

(2) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายช่ือตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  
ต้องมีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  ถือเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คนหนึ่ง 

มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้ตามจ านวนท่ีประกาศคัดเลือกแต่ไม่เกิน
ห้าคน 

ข้อ 9 วิธีการคัดเลือกนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด   
เพ่ือเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(1) วิธีลงคะแนน  ให้แจกใบลงคะแนนท่ีมีรายช่ือผู้สมัครให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือท า
เครื่องหมายกากบาท  (X)  แล้วน ามาหย่อนลงในภาชนะท่ีก าหนด   

้หนา   ๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



(2) การตรวจนับคะแนน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ตรวจ
นับคะแนน 

(3) กรณีใบลงคะแนนตาม  (1)  มีการลงคะแนนคัดเลือกเกินจ านวนท่ีคัดเลือก  ไม่ให้น า   
ใบลงคะแนนนั้นมานับคะแนน 

(4) ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากันในล าดับเดียวกันหลายคน  ให้ใช้วิธีจับสลากรายช่ือ  

ผู้ได้คะแนนเท่ากัน  เพ่ือเรียงล าดับท่ีในบัญชีรายช่ือดังกล่าว 

(5) เม่ือตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดท าบัญชีรายช่ือ 

ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากสูงไปหาต่ า   
พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกดังกล่าวด้วย  แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  โดยปิดไว้ในท่ีเปิดเผย   
ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท่ีผู้นั้นเป็นผู้แทน  
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างทราบต่อไป 

(6) ให้บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตาม  (5)   
มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันประชุมคัดเลือก 

ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตร ี หรือนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เป็นกรรมการ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  โดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือก  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายช่ือ
ตามข้อ  5  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  หรือน้อยกว่าท่ีจะประกาศรับสมัคร 

(2) มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  
หรือน้อยกว่าท่ีจะประกาศรับสมัคร 

ข้อ 11 ในกรณีท่ีไม่มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  หรือมีผู้สมัคร 

แต่น้อยกว่าจ านวนท่ีรับสมัคร  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธีประชุมนายกเทศมนตรี  หรือนายก  

องค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คัดเลือกกันเองให้ครบตามมาตรา  21  วรรคหนึ่ง  โดยให้น าความ 

ในข้อ  9  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 เม่ือกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  มีจ านวนน้อยกว่าห้าคนหรือน้อยกว่า 

ท่ีจะประกาศรับสมัครคัดเลือกตามข้อ  10  (1)  และภายหลังมีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี   
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เพ่ิมข้ึน  ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง  ให้ครบจ านวนตามมาตรา  21  วรรคหนึ่ง  ท้ังนี้  ให้น าความในข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  
ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  และข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ข้อ 13 การเลือกกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นอ านาจเฉพาะตัว  ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องกระท าด้วยตนเอง  ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนจะท าหน้าท่ีแทนหรือจะมอบให้
ผู้ใดปฏิบัติหน้าท่ีแทนไม่ได้ 

ข้อ 14 เม่ือต าแหน่งกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ไม่มีหรือว่างลง  หรือมีจ านวน  

น้อยกว่าห้าคน  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ผู้มีช่ือในบัญชีรายช่ือตามข้อ  9  (6)  ซึ่ งมีล าดับสูงสุดในขณะนั้น
เป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างแทนต าแหน่งท่ีว่าง  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเหตุ
ดังกล่าว  โดยปิดไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งท่ีผู้นั้นเป็นผู้แทน  พร้อมท้ังมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
แทนต าแหน่งท่ีว่างทราบโดยเร็ว 

ส่วนท่ี  2 

การเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณก์ารประเมินภาษ ี ตามมาตรา  74  วรรคสอง 
 

 

ข้อ 15 การเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  

เพ่ือเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  จ านวนไม่เกินสองคน  ให้น าความในส่วนท่ี  1   
การเลือกกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  2 

การแจ้งและการส่งเรื่องเกี่ยวกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ตามมาตรา  23  วรรคส่ี 

 

 

ข้อ 16 เม่ือคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถ่ินเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา  
โดยอย่างน้อยให้มีเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) หนังสือขอค าปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดซึ่งมีการอ้างอิง
ประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓) หนังสือให้ค าปรึกษาหรอืค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

(๔) เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
ข้อ 17 กรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  หรือกระทรวงมหาดไทย  

เคยมีค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในประเด็น
เดียวกัน  หรือในลักษณะเดียวกันมาก่อนแล้ว  ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตอบโดยส่งค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าท่ีเคยให้ไว้ไปให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด    

้หนา   ๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



โดยไม่ต้องด าเนินการให้มีการพิจารณาวินิจฉัยใหม่ก็ได้  เว้นแต่  กรณีท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรพิจารณาทบทวนค าวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา  23 

ข้อ 18 เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างส่งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษา 

หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  19  
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าตามมาตรา  23  แล้ว  ให้กระทรวงมหาดไทย 

แจ้งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการ 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  
พร้อมท้ังส่งให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดอื่น  และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ข้อ 19 กระทรวงมหาดไทยอาจด าเนินการเผยแพร่ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน า   
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสม  ท้ังนี้  การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย  

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หมวด  3 

การรวบรวมและจดัส่งข้อมลูการจดัเก็บภาษท่ีีดนิและส่ิงปลูกสรา้ง  ตามมาตรา  24 
 

 

ข้อ 20 ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดเกบ็  จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ  มูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้เปน็ฐาน
ในการค านวณภาษีของปีท่ีผ่านมา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
ท่ีต้องจัดส่งและรวบรวมให้แก่กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

(1) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปี   
ท่ีผ่านมา  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) จ านวนผู้เสียภาษี 
 (ข) จ านวนเงินภาษีท่ีจัดเก็บได้ 
 (ค) จ านวนผู้ค้างช าระภาษี 
 (ง) จ านวนเงินภาษีค้างช าระ 

(2) ข้อมูลการค านวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของผู้เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการ
ค านวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

ข้อ 21 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  ให้แก่คณะกรรมการภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี 

ให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัด  และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
ตามข้อ  20  พร้อมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้แก่

้หนา   ๕
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กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดท าข้ึน 

ข้อ 22 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินประมวลผลข้อมูลท่ีได้รับรายงานตามข้อ  21  แล้ว
จัดส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ดังนี้ 

(1) จัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  (1)  และ  (2)  และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ  21   
ให้กระทรวงการคลัง 

(2) จัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  (1)  และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ  21   
ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวด  4 

การจดัท าบญัชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ตามมาตรา  30 
 

 

ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส ารวจแล้ว  มาจัดท าบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  เพ่ือประกาศไว้   
ณ  ส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือสถานท่ีอื่นตามท่ีเห็นสมควร   
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมท้ังจัดส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน  
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายการท่ีดิน  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทท่ีดิน   
 (ข) เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ 
 (ค) เลขท่ีดิน   
 (ง) หน้าส ารวจ   
 (จ) จ านวนเนื้อท่ีดิน   
 (ฉ) ลักษณะการท าประโยชน์ในท่ีดิน 

(๒) รายการส่ิงปลูกสร้าง  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง 
 (ข) เลขท่ีส่ิงปลูกสร้าง 
 (ค) จ านวนพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้าง 
 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในส่ิงปลูกสร้าง 
 (จ) อายุส่ิงปลูกสร้าง 
(๓) รายการอาคารชุด  ประกอบด้วย 

 (ก) ช่ืออาคารชุด 

 (ข) เลขท่ีห้องชุด 
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 (ค) จ านวนพ้ืนท่ีห้องชุด 

 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในห้องชุด 

ข้อ 24 บัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  โดยจัดท าแยก
เป็นชุดเรียงล าดับตามประเภทท่ีดิน  และช่ืออาคารชุด   

ข้อ 25 การจัดส่งบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบตามข้อ  24  
ให้ระบุล าดับท่ีตามบัญชีในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

หมวด  5 

การลดหรอืยกเว้นภาษี  ตามมาตรา  56  และมาตรา  57  วรรคหนึง่ 
 

 

ข้อ 26 เม่ือมีเหตุอันพ้นวิสัยท่ีจะป้องกันได้โดยท่ัวไปเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว  ผู้บริหารท้องถ่ินอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
ในปีต่อไปเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ประกาศให้ ผู้ เ สียภาษี ท่ีประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
อันเนื่องมาจากเหตุอันพ้นวิสัยท่ีจะป้องกันได้โดยท่ัวไปมาลงทะเบียนแจ้งรายช่ือและรายละเอียด  

ความเสียหายของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอัน พ้นวิสัยต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลา  สถานท่ี  และวิธีการท่ีผู้บริหารท้องถ่ินก าหนด 

(2) ประกาศรายช่ือผู้เสียภาษีท่ีมาลงทะเบียนตาม  (1)  ณ  ส านักงานหรือท่ีท าการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือด าเนินการส ารวจเนื้อท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีได้รับความเสียหาย 

ของผู้เสียภาษีท่ีมีรายช่ือในประกาศตาม  (2)   
(4) จัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนท่ีและสัดส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซึ่งได้รับ

ความเสียหายหรือถูกท าลาย  และจ านวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

 (ก) เสียหายไม่เกินสองในสามของจ านวนเนื้อท่ีท้ังหมด  ให้ลดภาษีตามส่วนท่ีเสียหาย 

 (ข) เสียหายเกินกว่าสองในสามของจ านวนเนื้อท่ีท้ังหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
(5) รายงานบัญชีตาม  (4)  รวมท้ังข้อเท็จจริงและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  เพ่ือขอความเห็นชอบ
การลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบท่ีหนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 

 (ข) รอบท่ีสอง  ภายในเดือนสิงหาคม 

 (ค) รอบท่ีสาม  ภายในเดือนธันวาคม 
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(6) เ ม่ือคณะกรรมการภาษี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายช่ือผู้ท่ีได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ  

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีส่ังลดแล้ว  

ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปีต่อไป 

ข้อ 27 นอกจากกรณีมีเหตุอันพ้นวิสัยท่ีจะป้องกันได้โดยท่ัวไป  หากท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
ต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  โดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี  ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปีต่อไปได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถ่ินภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง
ได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซม 

ในส่วนส าคัญ   
(2) ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือด าเนินการส ารวจเนื้อท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   

ของผู้เสียภาษีท่ีมายื่นค าร้องตาม  (1)   
(3) ให้ผู้บริหารท้องถ่ินจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนท่ีและสัดส่วนของท่ีดินและ  

ส่ิงปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้อง
ซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  และจ านวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรอืยกเวน้ภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชนไ์ดบ้างส่วน  ให้ลดภาษีลงตามส่วนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์   
 (ข) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
(4) ให้ผู้บริหารท้องถ่ินรวบรวมและรายงานบัญชีตาม  (3)  รวมท้ังข้อเท็จจริงและเอกสาร  

ท่ีเกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณี  เพ่ือขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบท่ีหนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 

 (ข) รอบท่ีสอง  ภายในเดือนสิงหาคม 

 (ค) รอบท่ีสาม  ภายในเดือนธันวาคม 

(5) เ ม่ือคณะกรรมการภาษี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายช่ือผู้ท่ีได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามจ านวนท่ีคณะกรรมการภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีส่ังลดแล้ว  

ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในปีต่อไป 

หมวด  6 

การออกค าส่ังและท าการตรวจค้น  และการเข้าไปในท่ีดนิหรอืส่ิงปลูกสร้างของผู้เสียภาษี 
ตามมาตรา  63  วรรคสอง 

 

 

ข้อ 28 การตรวจค้นต้องกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือ 

ในระหว่างเวลาท าการของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม   
ข้อ 29 การตรวจค้นต้องมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับช าระภาษีค้างช าระ  

เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  โดยต้องมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานต่าง ๆ  ก่อนด าเนินการตรวจค้น 

ข้อ 30 ค าส่ังให้ท าการตรวจค้น  ให้จัดท าข้ึนจ านวนสามฉบับ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้   
ฉบับท่ีหนึ่งน าไปแสดงแก่ผู้รับการตรวจค้น  ฉบับท่ีสองติดไว้กับสมุดค าส่ังให้ท าการตรวจค้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และฉบับท่ีสามติดไว้กับบันทึกเสนอค าส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการท าการตรวจค้น   

ข้อ 31 ในการตรวจค้น 

(1) เจ้าหน้าท่ีซึ่งท าการตรวจค้นในแต่ละครั้ง  ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน  โดยมีข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทวิชาการระดับช านาญการ  หรือประเภท
ท่ัวไประดับช านาญงานขึ้นไป  เป็นหัวหน้าชุดท่ีท าการตรวจค้น 

(2) เจ้าหน้าท่ีซึ่งท าการตรวจค้นจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น
ทุกกรณี  พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้รับการตรวจค้นทราบถึงความประสงค์ในการตรวจค้น  โดยแสดงความบริสุทธิ์
ให้ผู้รับการตรวจค้นเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ท าการตรวจค้นไม่มีส่ิงของผิดกฎหมายติดตัวมา  และให้บันทึก  

ไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของค าส่ังตรวจค้นฉบับท่ีหนึ่ง  พร้อมให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือช่ือรับทราบ
ค าส่ังตรวจค้นนั้น  หากผู้รับการตรวจค้นไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ  ให้บันทึกถึงเหตุนั้นไว้ด้วย 

(3) ต้องกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  หากไม่สามารถท าการตรวจค้นได้ด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ให้แจ้งเจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องท่ีนั้นทราบ  เพ่ือเป็นพยานในการตรวจค้น 

(4) ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมิให้เอกสาร  หลักฐานท่ีเกี่ยวกับการบังคับช าระภาษี   
ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้  และให้ใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์  
ต่อการบังคับช าระภาษีเท่านั้น 

(5) ต้องท าการตรวจค้นโดยสุภาพ  ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย  กระจัดกระจาย  
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ  และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประกอบการของผู้รับการตรวจค้นจนเกิน
ความจ าเป็น 
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ข้อ 32 การตรวจค้นท่ีไม่อาจกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการตรวจค้น
น าพยานหลักฐานท่ีได้ไปยังสถานีต ารวจแห่งท้องท่ีเพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน  ณ  สถานีต ารวจ 

แห่งท้องท่ี   
ข้อ 33 การปฏิบัติเม่ือท าการตรวจค้นแล้วเสร็จ 

(1) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกรายละเอียดการตรวจค้นตามแบบท้าย  
ระเบียบนี้จ านวนสามฉบับ  พร้อมท้ังอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง  และให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือช่ือ
รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกล่าว  โดยบันทึกฉบับท่ีหนึ่งมอบให้กับผู้รับการตรวจค้น  ฉบับท่ีสอง
ติดไว้กับสมุดค าส่ังให้ท าการตรวจค้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และฉบับท่ีสามติดไว้กับบันทึก
เสนอค าส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการท าการตรวจค้น    

(2) ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้น  ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารหลักฐาน 

ท่ีท าการตรวจยึดทุกฉบับ  หากจ านวนเอกสารหลักฐานมีจ านวนมาก  ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าชุด  

ว่าจะลงนามเฉพาะในเอกสารท่ีเห็นว่าส าคัญก็ได้ 
ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกเพ่ือรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้าย

ระเบียบนี้ต่อผู้บริหารท้องถ่ินทราบทันที  หรือในวันท าการแรก  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าท่ีได้มีการแสดงค าส่ังตรวจค้น  การแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และ  

การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนเข้าท าการตรวจค้น 

(2) ช่ือผู้รับการตรวจค้น  หากเป็นกรณีอื่นซึ่งไม่มีผู้รับการตรวจค้น  หรือมีการแจ้งให้   
เจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องท่ีนั้นทราบเพ่ือเป็นพยานในการตรวจค้น  ให้แสดงรายละเอียดไว้ด้วย 

(3) วัน  เวลาท่ีเริ่มท าการตรวจค้น  และส้ินสุดการตรวจค้น 

(4) ลักษณะการตรวจค้น  การตรวจพบเอกสารหลักฐาน  การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน   
และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ของการตรวจค้น 

ข้อ 35 การออกค าส่ังตรวจค้น  จะต้องจัดท าทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน  และการนับเลข
ของค าส่ังตรวจค้น  ให้นับตามปีปฏิทิน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ค ำส่ัง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
ที่........../.................... 

เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
 

 ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่... ........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด.................. ... 
ส านักงานอยู่ท่ี......................................................... ................................................................................ 
ได้ค้ างช าระภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี ...................ถึงปีภาษี .....................เป็น เงิน
.....................................บาท...........สตางค์ (.......... ...................) เบี้ยปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงินเพ่ิมเป็นเงิน.....................................บาท...........สตาง ค์ 
(.............................)  โดย  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ได้มีหนังสือเตือนคร้ังสุดท้าย ที่............/...........  
ลงวันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ช าระค่าภาษีค้างช าระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ช าระค่าภาษีค้างช าระ
ให้เป็นการเสร็จสิ้นไป  
 เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                   
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   (ชื่อต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ออกค าสั่ง)  จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาท าการตรวจค้น   
ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและต าแหน่งดังต่อไปน้ี 

 1. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  

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

สังกัด.........................................................................  
 3. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................ 
สังกัด.........................................................................  
ณ สถานที่และหรือเก่ียวเน่ืองกับสถานที่ดังต่อไปน้ี 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 

 



ใบรับเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ 

 

   สถานที่บันทึก................................................... 
    วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....  
 ข้าพเจ้า.................................................... ..............ต าแหน่ง................................................... 
สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................. 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย....................................................................  
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย......................... ......แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จงัหวดั..................... ส านกังานอยู่ท่ี...................................... 
............................................................................................................................ ............. ตามค าสั่งให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้ เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )               
เลขที่.....................ลงวันที่..............................  
 ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปน้ีที่เชื่อว่ามีส่วนเก่ียวข้องกับ
ภาษีค้างช าระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพ่ือด าเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว้
ดังต่อไปน้ี…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปน้ี หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพ่ือด าเนินกิจการของท่าน 
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..................................................... . 
    

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

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

   ลงชื่อ............................................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งที่ยึด 

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

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

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

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

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



บันทึกผลกำรตรวจค้นยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
 

 บันทึกฉบับน้ีได้ท าที่ บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด..................... .......... 
เมื่อวันที่....................................................เวลา...........................น. 
 วันน้ี เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ต าแหน่ง...................................................สังกัด..... .......................................................พร้อมด้วย
............................................................................................................ต าแหน่ง................................................... 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย............................................................. ....... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน..... .......................................ตรอก/ซอย...............................แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด..................... ส านักงานอยู่ที่............................ .......... 
..................................... ....................................................................................................  ตามค าสั่งให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี  เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนของผู้ เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )                        
เลขที่.....................ลงวันที่.............................. 
 ในการตรวจค้นคร้ังน้ี เจ้าหน้าที่ได้แสดงค าสั่งตรวจค้น และบัตรประจ าตัวให้ผู้รับการตรวจค้น
ดูแล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเก่ียวพันกับ....................... ...........................
โดยมี..................................................................................เป็นผู้ท าการตรวจค้น  

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

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

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

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

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

 ในการตรวจค้นคร้ังน้ีเจ้าหน้าที่มิได้ท าให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

    

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

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

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

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

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



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน 

เฉพาะส่วนท่ีได้ยนิยอมให้ทางราชการจดัให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  8  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 

ให้ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้น
จากการจัดเก็บภาษี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ทรัพย์สินท่ีได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  ต้องเป็นทรัพย์สิน
ท่ีประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ข้อ ๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดท าข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สิน
เพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือช่ือท้ังสองฝ่าย  โดยต้องตกลงยินยอมให้องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตลอดท้ังปีภาษี 
ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินติดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณะ  

ณ  ท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  และในท่ีซึ่งทรัพย์สินท่ีได้รับการอนุมัติตามประกาศฉบับนี้
ตั้งอยู่ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธกีารค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสร้าง 

ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยูอ่าศัยและมีชือ่อยู่ในทะเบียนบ้าน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  4๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กรณีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและมีช่ื อ 

อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ให้น ามูลค่าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนั้น 

หักด้วยห้าสิบล้านบาท  หากมูลค่าของฐานภาษีท่ีค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์   
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ ๒ กรณีส่ิงปลูกสร้างท่ีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ให้น ามูลค่าของส่ิงปลูกสร้างนั้นหักด้วยสิบล้านบาท  หากมูลค่าของ
ฐานภาษีท่ีค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์  ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  ยกเว้นภาษีท่ีดนิหรอืส่ิงปลูกสรา้งท่ีเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ 

หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  8  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเว้นภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือ 

สถานสาธารณกุศล  ตามรายช่ือท่ีกระทรวงการคลังประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)   
แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบับท่ี  ๒๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบับท่ี  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ท้ังนี้  เฉพาะท่ีไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดนิและส่ิงปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน  

และส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  มาตรา  10  มาตรา  28  วรรคสาม  มาตรา  33  

มาตรา  34  มาตรา  44  วรรคสอง  มาตรา  51  วรรคหนึ่ง  มาตรา  54  วรรคสอง  และมาตรา  73  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่าในท่ีดิน 

หรือส่ิงปลูกสร้างใดตามมาตรา  10  ให้ส านักงานท่ีดินจังหวัดหรือส านักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน  
ภายในวันท่ีสิบห้าของเดือนถัดไป  ตามรายการท่ีก าหนด  ดังนี้ 

(1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง   
 (ก) การโอนท่ีดิน  ประกอบด้วย   
  ๑) รูปแปลงท่ีดินในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเนื้อท่ีดิน 
  ๒) เลขท่ีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขท่ีดิน   
  ๓) ท่ีตั้งท่ีดิน  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  และมาตราส่วนในระวาง 
  ๔) เนื้อท่ี  (ไร่/งาน/ตารางวา) 
  ๕) ช่ือของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
  ๖) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง  แล้วแต่กรณี 
  ๗) ท่ีอยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
 (ข) การโอนส่ิงปลูกสร้าง  ประกอบด้วย 
  ๑) เลขท่ีหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขท่ีดินท่ีส่ิงปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ 
  ๒) ท่ีตั้งท่ีดินท่ีส่ิงปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด   
  ๓) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง   
  ๔) ช่ือของเจ้าของส่ิงปลูกสร้าง 
  ๕) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของเจ้าของส่ิงปลูกสร้าง  แล้วแต่กรณี   
  ๖) ท่ีอยู่ของเจ้าของส่ิงปลูกสร้าง 
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 (ค) การโอนห้องชุด  ประกอบด้วย 
  1) ช่ืออาคารชุด  เลขทะเบียนอาคารชุด  และท่ีตั้งอาคารชุด  ประกอบด้วย  โฉนดท่ีดิน

เลขท่ี  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด   
  2) เลขท่ีของห้องชุด  ช้ันท่ี  และช่ืออาคารหรือเลขท่ีอาคาร 
  3) เนื้อท่ีห้องชุด   
  4) ช่ือของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
  5) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์  แล้วแต่กรณี 
  6) ท่ีอยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
(2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า 
 (ก) ข้อมูลท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้างหรือห้องชุดท่ีให้เช่าตามข้อ  (1)   
 (ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  1) ช่ือของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  2) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  3) ท่ีอยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
 (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า 
  1) วันท าสัญญาเช่า  และระยะเวลาการท าสัญญาเช่า 
  2) วัตถุประสงค์ของการเช่า  เช่น  เพ่ือเกษตรกรรม  อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

อุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ   
ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  28  วรรคสาม  

โดยก าหนดอายุการใช้งานบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ  ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มีอายุการใช้งานส่ีปีนับแต่วันท่ีออกบัตร 
(2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม  (1)  ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินก าหนดระยะเวลาตามท่ีประกาศ

ก าหนดระยะเวลาท่ีจะท าการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๔ ในกรณีท่ีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างเปล่ียนแปลงไป  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  

อันมีผลท าให้ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงข้ึนหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปล่ียนแปลง 
การใช้ประโยชน์ดังกล่าว  โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างหรือวันท่ี  

ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา  33  เฉพาะกรณี  ดังนี้ 
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(1) กรณีเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  เป็นการใช้ประโยชน์
เป็นท่ีอยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นท่ีอยู่อาศัย  หรือท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(2) กรณีเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัย  เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรื อท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ 
ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

(3) กรณีเปล่ียนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นท่ีอยู่อาศัย  
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นท่ีอยู่อาศัย  หรือท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(4) กรณีเปล่ียนแปลงจากการท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  เป็นการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นท่ีอยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นท่ีอยู่อาศัย 

เม่ือได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชนจ์ากผู้เสียภาษีแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
และมีค าส่ังแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป 

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาท่ีจะท าการส ารวจท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง  จัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง   
แจ้งผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีท่ีผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ท่ีได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  และแจ้งการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง
ตามมาตรา  34  ทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือจัดท าเป็นรูปแบบแอปพลิเคช่ันการรับส่ง
ข้อความผ่านส่ือคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้  โดยจัดท า
เป็นประกาศปิดไว้ในท่ีเปิดเผย  ณ  ส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 

ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา  44  วรรคสอง 

ข้อ ๗ การช าระภาษีผ่านธนาคาร  หมายความว่า  การช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

ผ่านธนาคารท่ีได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เรียกโดยย่อว่าระบบ  e-LAAS  และให้หมายความรวมถึง
ระบบอื่นท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้น
เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง   
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การช าระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

บนระบบ  e-LAAS  กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี  ให้เพ่ิมฐานข้อมูลผู้เสียภาษีบนระบบ  e-LAAS 
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินติดต่อธนาคารเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ

ส าหรับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างผ่านธนาคาร  โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติส าหรับโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ย  

เงินฝากธนาคาร  เม่ือธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งรหัสส าหรับการใช้บริการช าระภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างผ่านธนาคาร 

(๓) การช าระภาษีผ่านธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ารหัส  Company  Code  
ส าหรับการใช้บริการช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมาก าหนดข้อมูลการรับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ผ่านธนาคาร  เพ่ือสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS  และพิมพ์
แบบทดสอบรหัสบาร์โค้ด  เพ่ือน าไปทดสอบท่ีธนาคาร  เม่ือผ่านการทดสอบ  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS 

(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และพิมพ์แบบฟอร์ม  

การช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบ  e-LAAS 
(๕) ให้ผู้เสียภาษีน าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร 

จากระบบ  e-LAAS  ไปช าระภาษีท่ีธนาคาร  เพ่ือน าเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที 
(๖) ให้ธนาคารส่งข้อมูลการรับช าระภาษีผ่านธนาคารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผ่านระบบ  e-LAAS  ทุกส้ินวัน  เพ่ือให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น 
(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ  e-LAAS  เพ่ือส่งให้กับ 

ผู้เสียภาษี  พร้อมจัดท าใบน าส่งเงิน  และใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินเพ่ือบันทึกบัญชีบนระบบ  e-LAAS 
ข้อ ๘ การช าระภาษีโดยวิธีการอื่น  หมายความว่า  การช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ผ่านนิติบุคคลท่ีได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคล
บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เรียกโดยย่อว่า  ระบบ  e-LAAS  และให้
หมายความรวมถึงระบบอื่นท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง   

การช าระภาษีโดยวิธีการอื่นให้น าวิธีการช าระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ  ๗  วรรคสอง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

้หนา   ๘
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๙ แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  ๒๘  วรรคสาม  แบบแจ้งการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามมาตรา  33  แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  44  
วรรคสอง  แบบค าร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา  54  วรรคสอง  แบบค าร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  73  วรรคหนึ่ง  และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี  ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๙
่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



      เลขประจําตัวประชาชน 
                                  ..................................................... 

ช่ือ .................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................ 
สงักัด ............................................................... 
พนักงานสํารวจตามพระราชบญัญตั ิ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562           

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

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

ลายมือช่ือ             ตาํแหน่ง .................................................... 
                                              ผู้ออกบตัร

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

.       (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)         . 
จังหวัด...................................... 
เลขท่ี ............../................ 

 

วันออกบตัร ........../........../.......... 
บตัรหมดอายุ........../........../.......... 

 

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 

 
         

        แบบบัตรประจาํตัวพนกังานสํารวจ 
            --------------------- 

             ด้านหน้า 
 

 

 

 

               

                          5.4 ซ.ม. 
 

 

 

 

 

                                         

                                                      8.4 ซ.ม. 
                 

      ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ออกบัตร 
 

 

 

 

               ด้านหลัง 
 

 

 

 

               

             5.4 ซ.ม. 
 

 

 

 

 

                                         

                  8.4 ซ.ม.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายขนาด 
2.5 x 3 ซม. 



ภ.ด.ส. 5 

 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรือสิ่งปลกูสรา้ง 
      เขียนที่................................................... 

                                                                          วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

  ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............ 
ถนน..................................................ตําบล......................................................อําเภอ........................................... 
จังหวัด.......................................................ขอย่ืนแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
  ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท 

๑. ที่ดิน จํานวน.................แปลง ดังน้ี 
    ๑.๑ แปลงที่......ต้ังอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ตําบล......................

อําเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................

เน้ือที่ดิน.........ไร่.........งาน..........ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทาํประโยชน์............................................................... 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์...............................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ....  

ฯลฯ 
๒. สิง่ปลูกสร้าง  จํานวน.................หลัง  ดังน้ี 
    ๒.๑ หลังที่........ต้ังอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ตําบล.........................

อําเภอ...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................

ขนาดพ้ืนที่สิง่ปลูกสร้าง..................ตร.ม.  เดิมสิ่งปลูกสร้างน้ีใช้ทําประโยชน์........................................................ 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์................................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน............................ พ.ศ. .... 

ฯลฯ 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน.................ห้อง  ดังน้ี 
    ๓.๑ ช่ืออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่..................... 

ต้ังอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขท่ีโฉนดหรือหนังสือสําคัญ.............................................ขนาดพ้ืนที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.  
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดน้ีใช้ทําประโยชน์..............................................................บัดน้ี อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว
ใช้ทําประโยชน์.....................................................................................................................................................  
ต้ังแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 
    

 

        (ลงช่ือ).............................................ผู้แจ้ง 
                                              (.............................................) 

          (ลงช่ือ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รบัแจ้ง 
                                               (...........................................) 

        ตําแหน่ง..............................................  

     



 ภ.ด.ส. 6  

 

หนังสือแจ้งการประเมินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง 
ประจําปภีาษี พ.ศ. .... 

 

ที.่.........................../............................    สํานักงาน/ที่ทาํการ............................... 
                                                                        วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

เรื่อง  แจ้งการประเมินเพ่ือเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ................................................................................ 
  ตามท่ีท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย  

๑. ที่ดิน จํานวน .........แปลง  
๒. สิง่ปลูกสร้าง จํานวน..............หลัง 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน........ห้อง/หลัง 

  พนักงานประเมินได้ทําการประเมินภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างแล้ว เป็นจํานวนเงิน
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการท่ีปรากฏในแบบแสดง
รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับน้ี 

ฉะน้ัน ขอให้ท่านนําเงินภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างไปชําระ ณ  สํานักงาน/ที่ทําการ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ............................................................................. 

ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ 

และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  อน่ึง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมิน         
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านน้ี ให้มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ขอแสดงความนับถือ 
  

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

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

          ตําแหน่ง.............................................. 
       พนักงานประเมิน 

 

 

 



 

 ภ.ด.ส. ๗

ช่ือเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง/เจ้าของท่ีดิน/ผู้ครอบครองท่ีดิน...............................................................................................................................................................................

         หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อ่ืนๆ
๔. ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

จํานวน
ภาษีท่ีต้อง
ชาํระ
(บาท)

จํานวนเน้ือท่ีดิน
คํานวณเป็น

 ตร.ว. ท่ี

ค่าเส่ือม
ท่ี

ลักษณะ
การทํา
ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว.

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ประเภท
ท่ีดิน/เลขท่ี

คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้าง
อัตรา
ภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

ราคาประเมิน
ของท่ีดิน 

(บาท)

ประเภทของ
ส่ิงปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนท่ี
ส่ิงปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ราคา
ประเมิน
ต่อ ตร.ม. 

(บาท)

คงเหลือ
ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์
ท่ีต้องชําระ 

(บาท)

รวมราคา
ประเมิน

ส่ิงปลูกสร้าง 
(บาท)

อายุ
โรงเรือน

 (ปี)

คิดเป็น
ค่าเส่ือม
(บาท)

ราคาประเมิน
ส่ิงปลูกสร้าง
หลังหัก

ค่าเส่ือม (บาท)

รวมราคา
ประเมินของ
ท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง 

(บาท)

หักมูลค่า
ฐานภาษี
ท่ีได้รับ
ยกเว้น 
(บาท)



 
 
 
 
 

ภ.ด.ส.๘

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด..............................................................................................................

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อ่ืนๆ
๓. ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

หักมูลค่าฐานภาษี
ท่ีได้รับการยกเว้น 

(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิน
ทุนทรัพย์

ที่ต้องชําระภาษี 

(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จํานวนภาษี
ท่ีต้องชําระ

(บาท)

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี
ช่ืออาคารชุด

/ห้องชุด
เลขทะเบียน
อาคารชุด

ท่ีต้ังอาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะ
การทําประโยชน์ เลขท่ีห้องชุด

ขนาดพ้ืนท่ีรวม 
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร
ชุด/ห้องชุด

(บาท)



ภ.ด.ส. ๙ 

 

 คาํร้องขอรบัเงินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้งคืน 
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

เรียน.......................................................... 
  ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.........................................................
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......................................         
ได้ ชําระเงินค่ าภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกส ร้าง ประจําปี  พ .ศ . .............. จํ านวน .......................บาท 
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่............................................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว) 
  มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จํานวน........................บาท 
เน่ืองจาก       ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย  
                  เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
โดยได้ย่ืนเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรอืหลักฐานการชําระเงิน 
๒. หนังสือมอบอํานาจกรณีย่ืนคําร้องแทน 
๓. บัตรประจําตัวประชาชน  
๔. อ่ืน ๆ .................................................................  
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

    (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
            (.............................................................) 

            วันที่........................................................ 
  

 

 

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

 

ได้รับคําร้องฉบับน้ี 
แต่วันที่............................................................... 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง 
         (.............................................................) 

 

หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ย่ืนคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รบัแจ้ง ให้เงินน้ันตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



ภ.ด.ส. ๑๐ 

 

คําร้องคดัคา้นการประเมินภาษหีรือการเรยีกเกบ็ภาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง 
         ตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

เรื่อง  ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรอืการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ............................................................................. 
  ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 
พ.ศ. .... ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เลขที่....../...........ลงวันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. .....  
ซึ่งข้าพเจ้าได้รบัเมื่อวันที่....... เดือน...................................... พ.ศ. .... น้ัน 
  ข้าพเจ้า.........................................................................ขอย่ืนคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรอืการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เน่ืองจาก............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน...............ฉบับ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรอืการเรียกเก็บภาษีใหม่ 
 

      (ลงช่ือ)........................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
              (.......................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ได้รับคําร้องฉบับน้ีต้ังแต่วันที่......... เดือน............................ พ.ศ. ..... 
 

(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง 
        (..............................................................) 

ตําแหน่ง.......................................................... 
 



           ภ.ด.ส. 11 

-ตราองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน- 
 

                                                                        เลม่ที่................ 
             เลขที่................ 

ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 

  ได้รับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด ............................................... ตามหนังสือแจ้งการประเมิน 
เลขที่............/.................ลงวันที่........... เดือน..................... พ.ศ. .... ประจําปีภาษี พ.ศ. .... 
 

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ บาท สตางค์ 
๑ คา่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    

๒ เบ้ียปรับ รอ้ยละ…..    

๓ เงินเพ่ิมกรณีชําระเกินกําหนดเวลา..........เดือน    

     

     

     

     

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

 

ลงช่ือ...............................................ผู้รบัเงิน            ลงช่ือ......................................พนักงานเก็บภาษี 
  (...................................................)       (........................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินีไ้ม่เป็นเหตใุห้เกิดสิทธิตามกฎหมายอ่ืน 
(มาตรา ๙ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัภิาษีทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

 

 

 



              

 

 

 

กลุม่งานนโยบายการคลงัและพฒันารายได ้

ส านกับรหิารการคลงัทอ้งถิ่น 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 

โทร. ๐๒-๒๔๑๙๐๐๐ ตอ่ ๑๔๒๙/๑๔๓๐ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 


