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1

บทที่ 1
คานิยาม
๑. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
1.๑ ที่ดิน หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย (แม่น้ํา
และทะเลไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้)
ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่
(๑) ที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจอง
ที่ตราว่าได้ทําประโยชน์
(๒) ที่ดิน ที่ไม่เป็น กรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 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) และที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือ
ทําประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น
1.2 “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจ
เข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใ ช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้
หมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว หรือแพ
ที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
นิยามคําว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของคําว่า
“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังนั้น
การพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด
กรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ถือ
เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ตัวอย่างประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

บ้านเดี่ยว (บ้านประกอบสําเร็จ)

บ้านเดี่ยว (บ้านเรือนแพ)

บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)
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บ้านเดี่ยว

2

ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
คลังสินค้า

โรงแรม

สถานพยาบาล

ภัตตาคาร

ตึกแถว

สถานศึกษา

โรงมหรสพ

สํานักงาน

ห้างสรรพสินค้า
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ห้องแถว

3

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

โรงงาน

ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงบนดิน

ไซโลเก็บอาหาร

โรงสีข้าว

คอนโดมิเนียม

กระท่อม

ตู้คอนเทนเนอร์ (ใช้เป็นสํานักงาน/อยู่อาศัย)

สระว่ายน้ํา
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อาคารพาณิชยกรรม

4

บ้านผีสิงในสวนสนุก

บ้านบนต้นไม้

เตนท์โครงหลังคาเหล็กถาวร

ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

ลานไกไฟฟ้า

กังหันลม

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตู้ฝาก ถอนเงินสด

5

เสาสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ถนน

บ่อที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย

รัว้

ลาน

ทางเดินรถไฟ

เสาไฟฟ้า

รางรถไฟ

แผงโซล่าเซลล์
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เครื่องเล่นในสวนสนุก

6

2.8 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด เช่น ทรัพย์สินที่ประชาชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สิน
ร่วมกันจัดทําข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย และยินยอม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี รวมทั้งต้องปิดประกาศความยินยอม
ให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในที่ซึ่งทรัพย์สินนี้ตั้งอยู่
2.9 ทรัพย์ส่ว นกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่ว มกันสําหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด เช่น สระว่ายน้ํา ห้องฟิตเนส และสวนสาธารณะในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุด เป็นต้น
2.10 ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เช่น ถนน สวน หรือ
สนามเด็กเล่น เป็นต้น
2.11 ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เช่น ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
2.12 ทรัพย์สินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เช่น ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หา
ผลประโยชน์ ทรั พย์ สิ นของรั ฐวิสาหกิจที่อยู่ ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สิ นที่เป็น
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๒. ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้กําหนดรายละเอียดของทรัพย์สิน
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8 ดังนี้
2.1 ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ในกิจการสาธารณะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบริจาคแต่ยังมิได้ใช้
ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัย หรือที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ยั งมิได้ใช้ประโยชน์
ในกิจการของหน่วยงาน เป็นต้น
2.2 ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ที่ ทํ า การองค์ ก ารสหประชาชาติ ทบวงการชํ า นั ญ พิ เ ศษขององค์ ก าร
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงอื่นใด เช่น ที่ดินและอาคารที่ทําการองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
2.3 ทรัพย์สินที่เป็นที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติต่อกัน เช่น ที่ดินและอาคารที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตต่างๆ เป็นต้น
2.4 ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย เช่น ที่ดินและอาคารของสถานเสาวภา เป็นต้น
2.5 ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการ
สาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่
เป็นศาลเจ้าที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดซึ่งใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นต้น
2.6 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่น
ที่ฝังศพที่ไม่คิดค่าบริการ เป็นต้น
2.7 ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ของมู ล นิ ธิ ห รื อ องค์ ก ารหรื อ สถานสาธารณกุ ศ ลตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั ง ประกาศกํา หนด เฉพาะที่มิ ได้ ใช้ ห าผลประโยชน์ จึง จะได้ รับ การยกเว้ นภาษี ที่ดิ นและ
สิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมูลนิธิ หรือสมาคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง กําหนดให้
ทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่ าด้วยภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกตามความในมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
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โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้ยกเว้น

5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ
5.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น ทรัพย์สินของพรรค
การเมือ ง ซึ่ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลตามพระราชบั ญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญว่ าด้ ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๖๐
ทรัพย์สินของบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นต้น
๕.๒ ผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าไปทําประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์นําทรัพย์สินไปให้เช่า
ผู้เช่าในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
๕.๓ ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทน ได้แก่
(1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
(2) ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ต ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยสาบสูญ
(3) ผู้ แ ทนโดยชอบธรรม ผู้ อ นุ บ าลหรื อ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ในกรณี ที่ ผู้ เ สี ย ภาษี เ ป็ น ผู้ เ ยาว์
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ผู้ แ ทนของนิ ติ บุ ค คล ในกรณี ที่ ผู้ เ สี ย ภาษี เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ทั้ ง นี้ จะต้ อ งมี หนั ง สื อ
มอบอํานาจเป็นหลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
(5) ผู้ชําระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชําระบัญชี
(6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3. ฐานภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ที่ ค ณะอนุ ก รรมการประจํ า จั ง หวั ด กํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
4. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลู กสร้างที่เป็นห้องชุด คือ ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
และเป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือสํานักงาน ธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณี
ตามมาตรา ๓๖ (มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
กําหนดให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้าง
ถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติ
คณะรั ฐ มนตรี นั้ น อ้ า งถึ ง ราคาประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น คณะกรรมการ และคณะกรรมการประจํ า จั ง หวั ด ตาม
พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562)
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๕.๔ กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของ
สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของสํานักงาน
ทรั พ ย์ สิ น พระมหากษั ต ริ ย์ เ พื่ อ ปลู ก สร้ า งบ้ า นอยู่ อ าศั ย บนที่ ดิ น ของสํ า นั ก งานทรั พ ย์ สิ น พระมหากษั ต ริ ย์
สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และเอกชนเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะใน
ส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ
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บทที่ 2
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี
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1. คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
1.1 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด (ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร)
1.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
(2) ปลัดจังหวัด
กรรมการ
(3) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
กรรมการ
(4) ธนารักษ์พื้นที่
กรรมการ
(5) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรรมการ
(6) สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน กรรมการ
(7) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการ
(8) นายกเทศมนตรีจํานวนห้าคน
กรรมการ
(9) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนห้าคน
กรรมการ
(10) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ในจั ง หวั ด จํ า นวนหนึ่ ง คน
(หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย)
กรรมการ
(11) ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
1.1.๒ หน้าที่และอานาจ
(1) ให้ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี รวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการฯ
(1) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม
(2) ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลื อก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง ชี้ขาด
1.1.4 วิธีการเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเข้าร่วมเป็นกรรมการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยการเลือกผู้บ ริห ารท้องถิ่นเป็น กรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างประจําจังหวัด
พ.ศ. .... ดังนี้
(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในตําแหน่ง, จํานวนกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะคัดเลือก, วันที่, เวลา และสถานที่รับสมัคร
คัดเลือก
(2) ให้ ผู้ ว่า ราชการจั งหวัดมีห นังสื อเชิญผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น มาร่วมประชุ มเพื่อคั ดเลื อก
กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
(3) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุม องค์ ป ระชุม
การคัดเลื อกกรรมการภาษีที่ดิ น และสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้

11

(3.1) มีผู้บริหารท้องถิ่นน้อยกว่า 10 คน ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 คน
(3.2) มีผู้ บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นมี สิทธิคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจํานวนที่
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
(5) การคัดเลื อกเป็ นอํานาจเฉพาะตัว และให้ ใช้วิธีล งคะแนนในใบลงคะแนน แล้ ว
หย่อนในภาชนะที่กําหนด
(6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ไม่ให้นําใบลงคะแนนซึ่งเลือกเกินจํานวนที่กําหนดมานับคะแนน
กรณีมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากรายชื่อเพื่อเรียงลําดับที่
(7) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงลําดับคะแนนจากสูง
ไปหาต่ํา โดยปิดไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหนังสือ
แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกทราบ
(8) บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกมีอายุ 1 ปี นับแต่วันประชุมคัดเลือก
(9) ให้ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ ่ น เป็ น กรรมการภาษี ที ่ ด ิ น และ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งโดยไม่ ต้ อ ง
ดําเนินการคัดเลือกในกรณีดังนี้
(9.1) มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริห ารท้องถิ่นน้อยกว่า 5 คน หรือน้อยกว่าจํานวนที่
ประกาศรับสมัคร
(9.2) มี ผู้ สมัครคัดเลื อกจํานวน 5 คน หรือน้อยกว่า 5 คน หรือน้อยกว่าจํานวนที่
ประกาศรับสมัคร
(10) กรณีไม่มีผู้สมัครหรือมีน้อยกว่าจํานวนที่รับสมัคร ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธี
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกกันเองให้ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด (5 คน)
(11) เมื่อตําแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่มีหรือว่างลง หรือมีจํานวนน้อย
กว่า 5 คน ให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกซึ่งมีลําดับสูงสุดเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศเหตุดังกล่าว โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีหนังสือแจ้งผู้นั้นทราบ
1.2 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
1.2.1 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจาจังหวัด ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
(2) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
กรรมการ
(3) ธนารักษ์พื้นที่
กรรมการ
(4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรรมการ
(5) สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน กรรมการ
(6) ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจํานวน
ไม่เกินสองคน
กรรมการ
(7) ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งประธานกรรมการและกรรมการโดยตํ าแหน่ งแต่ งตั้ งอี กจํ านวน
ไม่เกินสองคน
กรรมการ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1 ใน 3
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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 หน้าที่และอานาจ
(1) ออกหนังสื อเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใดมาแสดงได้
(2) สั่งไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี
1.2.4 วิธีการเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีประจาจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒562 พ.ศ. .... ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
1.3 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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) ข้าราชการของสํ านัก งานเศรษฐกิ จการคลั ง ที่ผู้ อํานวยการสํ า นัก งานเศรษฐกิ จ
การคลังแต่งตั้ง
เลขานุการ
(9) ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.3.2 หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการฯ
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(๑) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
(๒) ให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี แ ละการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบั ญ ญัติภ าษีที่ดิน และสิ่ งปลู กสร้ า งฯ กั บคณะกรรมการภาษีที่ ดินและสิ่ งปลู กสร้ างประจําจั งหวั ด
กระทรวงการคลัง หรือกรุงเทพมหานคร
(3) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจของคณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.3.3 การประชุมคณะกรรมการฯ เป็นไปตามข้อ 1.1.3
1.3.4 ขั้นตอนการหารือคณะกรรมการฯ
(1) กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นตามที่มีกฎหมายจั ดตั้ง มีปั ญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง
ให้ดําเนินการดังนี้
(1.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจําจังหวัด
(1.2) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดให้คําปรึกษาหรือ
คํ าแนะนํ าเกี่ ย วกั บการจั ดเก็ บภาษี แล้ ว ให้ ส่ งคํ าปรึ กษาหรื อคํ าแนะนํ าดั งกล่ าวไปยั งกระทรวงมหาดไท ย
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เพื่อพิจารณา โดยให้จัดส่งเอกสาร เช่น หนังสือหารือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น (ถ้ามี)
(1.๓) กรณี ที่ ก ระทรวงมหาดไทยเห็ น ด้ ว ยกั บ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ คํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําปรึกษาหรือคําแนะนํา และส่งให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป
(1.4) กรณี ที่ กระทรวงมหาดไทยไม่ เ ห็ นด้ ว ยกั บคํ า ปรึ ก ษาหรื อคํ าแนะนํ า ของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําปรึกษาหรือคําแนะนําดังกล่าว

14

เปรียบเทียบองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อานาจหน้าที่ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ ห า ก า ร เ ก็ บ ภ า ษี ,
ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า จั ด เก็ บ ภาษี
และปฏิบัติการอื่นตามกฎหมาย
กระบวนการ 1. คําวินิจฉัยให้เป็นที่สุด
พิจารณา
2. ให้แจ้ง คําวินิจฉัยไปยังผู้ร้องขอ
และแจ้ ง กระทรวงมหาดไทยเพื่ อ
แจ้งหน่วยงานทราบ/ถือปฏิบัติ

คกก.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด เป็ น ประธาน,
ปลั ด จั ง หวั ด , เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น
จั ง หวั ด , โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
จั งหวั ด, ธนารั กษ์ พื้ น ที่ , สรรพากร
พื้ น ที่ , นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด , นายกเทศมนตรี 5 คน,
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
5 คน, ผู้บริหารท้องถิ่นอื่น 1 คน
เป็ น กรรมการ, ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
เป็นกรรมการและเลขานุการ

คกก.พิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีประจาจังหวัด
1) จังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน, เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวั ด,
โยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ,
ธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ , สรรพากรพื้ น ที่ ,
ผู้แทนผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 2 คน, ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
เป็นกรรมการ, ข้าราชการสํานักงาน
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นจังหวั ด
เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
2) กรุงเทพมหานคร : ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธาน, อธิบดี กรม
ที่ ดิ น, อธิ บดี กรมโยธาธิ การและผั ง
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
กรุ งเทพมหานคร เป็ นเลขานุ การ/
ผู้ช่วยเลขานุการ
พิจารณาเห็นชอบอัตราภาษีตามร่าง พิ จ า ร ณ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธ ร ณ์
ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น , เห็ น ชอบการ การประเมินภาษี
ลด/ยกเว้ น ภาษี / ให้ คํ า ปรึ ก ษา
แนะนําการเก็บภาษีและปฏิบัติการ
อื่นตามกฎหมาย
1. แจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ภ ายใน 60 วั น
คําปรึกษา หากกระทรวงมหาดไทย นั บ แต่ ไ ด้ รับ แจ้ ง คํา อุท ธรณ์ ขยาย
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยแจ้ง เวลาพิจารณาได้ไม่เกิน 30 วัน
อง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ถือปฏิบัติ แต่หากกระทรวง มหาดไทย
ไม่ เห็ นชอบให้ เสนอคณะกรรมการ
วิ นิ จฉั ยภาษี ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ าง
พิจารณาภายใน 15 วัน
2 . ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ภ า ษี ส่ ง
กระทรวงมหาดไทยทุกปี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คกก.วินิจฉัยภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
องค์ประกอบ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, อธิบดีกรม
ที่ ดิ น, อธิ บดี กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น, อธิบดีกรมธนารักษ์
, อธิบดีกรมสรรพากร, ผู้อํานวยการ
สํ า นั กงานเศรษฐกิ จการคลั ง เป็ น
กรรมการ ข้ า ราชการสํ า นั ก งาน
เศรษฐกิจการคลัง เป็ นเลขานุ การ/
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ประเด็น
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2. หน่วยงานสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการตามกฎหมาย
2.1 กรมที่ดิน มีหน้าที่ดังนี้
2.1.1 จัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และข้อมูลเอกสารสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนที่ดิ น
และข้อมูลห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องทําหนังสือมอบหมาย
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร จํานวน ๑ คน ต่อ ๑
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือทําให้ข้อมูลดังกล่าวรั่วไหล
2.1.2 สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขามีหน้าที่แจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่า
กรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่าในที่ดินหรือสิ่ งปลู กสร้างใดต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมี
รายการตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
2.1.๓ สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ ดินสาขามีหน้าที่รับแจ้งรายการภาษีค้างชําระจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ภายในเดือนมิถุน ายนของปี หรื อภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นและสํ านัก งานที่ดินหรื อ
สํานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกําหนดเวลาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรณีมีภาษีค้างชําระ กฎหมายห้ามสํานักงานที่หรือ
สํ า นั ก งานที่ ดิ น สาขารั บ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในที่ ดิ น หรื อ
สิ่งปลูกสร้าง
2.2 กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ดังนี้
2.2.1 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู กสร้ าง และศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างเพื่อ
ประกอบการพิจารณากําหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม
2.2.2 กรมธนารั กษ์หรือสานักงานธนารั กษ์พื้นที่ มีห น้าที่ ส่งบัญชีกําหนดราคาประเมิน
ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เ ป็ น ห้ อ งชุ ด ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ที่ ดิ น
สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 30 วันนับแต่
วันที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดินและการครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.๓ กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) มีหน้าที่ดังนี้
2.3.1 ให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแก่
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด
2.3.2 ประมวลผลข้ อมู ล เกี่ ยวกั บการจั ดเก็ บภาษี จํ านวนภาษี ที่ จั ดเก็ บได้ มู ล ค่ าที่ ดิ นและ
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีซึ่งได้รับแจ้งจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจํา
จังหวัด ก่อนจัดส่งให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.3 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง,
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด
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2.๔ หน่วยงานอื่นๆ เช่น
2.4.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ให้ ความเห็ นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทํา
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
2.4.2 หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น สํานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและการครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายและร่วมมือป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกเข้าครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2.4.3 กรมบังคับคดี (เจ้าพนักงานบังคับคดี) มีหน้าที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งรายการ
ภาษีค้างชําระสํ าหรั บที่ดินหรื อสิ่ งปลู กสร้ างที่มีการขายทอดตลาดตามคําพิพากษาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อทําการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับค่าภาษีค้างชําระ และนําส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อชําระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชําระดังกล่าว
2.4.4 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้เป็น
ผู้รับชําระภาษีแทน
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บทที่ ๓
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ส่วนที่ 1
การแต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
ก่อ นเริ่ ม การจั ด เก็ บ ภาษี ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ง ตั้ ง พนั ก งานสํ า รวจ พนั ก งานประเมิ น และ
พนักงานเก็บภาษี เพื่อให้มีหน้าที่และอํานาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
1. ระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง เนื่องจากพนักงานสํารวจ พนัก งานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี มีหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ จึงต้องระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้เป็นพนักงานนั้นๆ
อย่างถูกต้อง เพื่อมิให้เป็นข้อบกพร่องเมื่อต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย และควรตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน
2. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น มีอํานาจ
แต่งตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี แต่ไม่ได้กําหนดให้ แต่งตั้งจากตําแหน่งใด
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสม ควรแต่ ง ตั้ ง ปลั ด เทศบาล ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้อํานวยการเขต และปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
เป็นพนักงานประเมิน แต่งตั้งผู้อํานวยการกองคลังหรือหัวหน้ากองคลังหรือหัวหน้าฝ่ายคลัง แล้วแต่กรณี เป็น
พนักงานเก็บภาษี และแต่งตั้งผู้อํานวยการกองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธาและเจ้าหน้าที่จัดเก็บ เป็นพนักงาน
สํารวจ
3. กรณีพนั กงานสํ ารวจ พนั กงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นไม่อยู่หรื อ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา ในตําแหน่งรองลงมา เป็นพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ปฏิบัติหน้าที่แทน
เป็นการชั่วคราว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน้าที่และอานาจของพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
1. พนักงานสารวจมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1.1 สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท
จํานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จําเป็น
1.2 มีอํา นาจเข้า ไปในที่ดินหรือสิ ่งปลูกสร้างหรือ สถานที่อื่นที่เ กี่ย วข้อ งในระหว่า งเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ ตกหรือในเวลาทําการก็ได้
1.3 มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี
2. พนักงานประเมินมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
2.1 มีหน้าที่ประเมินภาษี
2.2 มีอํานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรื อส่งเอกสารหรือหลักฐาน
อื่นใดมาตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. พนักงานเก็บภาษีมีหน้าที่ รับชําระภาษีและเร่งรัดการชําระภาษี
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การสํารวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้ทราบ
ว่ามีที่ดินรายใด แปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสํารวจรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับที่ดินแปลงนั้น เช่น สํารวจขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะ
ของโรงเรือนหรื อสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และอายุของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะได้ทําการคํานวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีต่อไป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนําข้อมูล รูปแปลงที่ดินไปจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่แม่บท
ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) หรือโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
และนําข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินไปคัดลอกลงในแบบสํารวจเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน เพื่อนําไปใช้ประกอบการสํารวจ
ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษารายละเอียดของข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ์
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มูล ตั้ งต้ น ในการสํ า รวจที่ ดิน และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งในแต่ล ะแปลง และวางแผนในการสํ า รวจว่ า
จะเข้าสํารวจพื้นที่ใด รวมถึงศึกษาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมถึงบัญชี
เทียบเคียง เพื่อศึกษาประเภทของสิ่งปลูกสร้างก่อนที่จะดําเนินการสํารวจ
3. ก่อนดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกําหนดระยะเวลา
สถานที่ที่จะเข้าสํารวจ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานสํารวจ ที่จะเข้าไปทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยประกาศล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 วั น ณ ที่ ทํ า การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ สถานที่ อื่ น
ตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรืออาจประกาศผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
4. ในขณะที่เข้าไปสํารวจ พนักงานสํารวจจะต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
เมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ตัวอย่างแบบบัตรประจาตัวพนักงานสารวจ

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

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5. พนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรื อสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการได้
6. เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ มีดังนี้
6.1 แผนที่แม่บทหรือรูปแปลงที่ดินที่ได้จากกรมที่ดิน
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“กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดที่จําเป็นในการใช้
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ครบถ้วน เช่น ขนาดเนื้อที่ รูปแปลง พิกัดที่ตั้ง ฯลฯ เป็นต้น

7. วิธีการสํารวจ อาจดําเนินการโดยการสัมภาษณ์ สังเกต และการวัดขนาดพื้นที่ ในรายละเอียดที่
เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
๗.1 กรณีที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ให้สํารวจข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้
7.1.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ว่าถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินหรือไม่ ซึ่งอาจสอบถามจากเจ้าของที่ดิน หรือที่ดินข้างเคียง
7.1.2 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลหรือนิติบุคคล
7.1.3 กรณี ที่ดินที่มี เอกสารสิทธิ์ เช่น เอกสารสิทธิ์ ที่ เป็ นโฉนด (โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่
โฉนด ตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทําประโยชน์แล้ว) เอกสารสิทธิ์ที่เป็น น.ส. 3 ก เอกสารสิทธิ์ที่เป็น สปก. หรือที่มี
รูปแปลงที่ดินในระวางที่ดินไม่ต้องวัดขอบเขตของแปลงที่ดิน สามารถใช้ข้อมูลจํานวนเนื้อที่ดินที่ปรากฏในเอกสารสิทธิ์ได้
แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น สทก. , กสน.5 , นค.3 เป็นต้น ให้วัดขอบเขตของแปลงที่ดินโดยประมาณ
โดยผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงร่วมกันชี้แนวเขต
7.1.4 สํารวจการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร อยู่อาศัย อื่นๆ หรือทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
7.1.5 หากมี การใช้ ประโยชน์ ใ นที่ ดิ นหลายประเภท ให้ วั ดขนาดของที่ ดิ นตามการ
ใช้ประโยชน์ เช่น ที่ดินนั้นใช้ทําการเกษตร และใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ที่ดินที่ใช้เพื่อ
การเกษตร (ตร.ว.)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินที่ใช้เพื่อ
อยู่อาศัย (ตร.ว.)
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๗.2 กรณีที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง ให้สํารวจรายละเอียด ดังนี้
7.2.1 ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องเจ้ า ของที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ ผู้ ที่ ค รอบครองหรื อ
ทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ (เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หมายถึงผู้มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็น
ผู้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นในที่ดินของตนเอง หรือได้รับสิทธิปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของบุคคลอื่น หรือเช่าที่ดิน
เพื่อปลูกสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอาจไม่ได้เป็นเจ้าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรก็ได้)
7.2.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลหรือนิติบุคคล
7.2.3 กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประเภทเดียว เช่น
ใช้เพื่อการเกษตร หรือใช้เพื่ออยู่อาศัย หรือใช้เพื่อประกอบกิจการอื่น ให้ใช้ขนาดพื้นที่ของแปลงที่ดินตาม
เอกสารสิทธิ์ของที่ดิน ในกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้วัดขนาดพื้นที่ของแปลงที่ดินเป็นตารางวา และวัดขนาดของ
สิ่งปลูกสร้างทุกชั้นเป็นตารางเมตร

7.2.4 กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท ให้วัด
ขนาดพื้นที่ของแปลงที่ดินและขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท เข่น อาคาร
พาณิชย์ 3 ชั้น ชั้น 1 ใช้ประกอบกิจการ ชั้น 2 และชั้น 3 ใช้เพื่ออยู่อาศัย ให้วัดพื้นที่ชั้นล่างที่ใช้ประกอบ
กิจการว่ามีขนาดพื้นที่เท่าใด และวัดพื้นที่อยู่อาศัย ชั้น ๒ และ 3 ว่ามีขนาดพื้นที่เท่าใด
2 ชั้นบน ใช้อยู่อาศัย

ชั้นล่างใช้ประกอบกิจการ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

7.2.5 ประเภทสิ่ งปลู กสร้า ง ให้ สํ ารวจสิ่ งปลู กสร้างตามข้อเท็จจริงเพื่อปรับเข้ากั บ
ประเภทสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เช่น ประเภท
บ้านเดี่ยว บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) ห้องแถว ตึกแถว คลังสินค้า เป็นต้น
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คานิยามประกอบบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
รอบปีบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 ของกรมธนารักษ์
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ประเภทโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง
บ้านเดี่ยว

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลังเดี่ยวโดยไม่มี
โครงสร้ างหลักติดต่อกับอาคารอื่น และให้ห มายความรวมถึงบ้านพัก
อาศั ย ไม้ ชั้ น เดี ย ว บ้ า นพั ก อาศั ย ไม่ ส องชั้ น บ้ า นพั ก อาศั ย ไม้ ชั้ น เดี ย ว
ใต้ถุนสูง บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้
สองชั้น บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้ส องชั้น บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดีย ว
บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น บ้านพักอาศัยแฝดตึก
ชั้นเดียว บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองชั้น และบ้านพักอาศัยแฝดตึกสามชั้น
บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์) สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยต่อเนื่องกันเป็น
แถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้ว
หรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา
ห้องแถว
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา
ขึ้น ไป มี ผ นั งแบ่ง อาคารเป็น คูห าและประกอบด้ ว ยวัส ดุไ ม่ท นไฟเป็ น
ส่วนใหญ่ และให้ให้หมายความรวมถึง ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม่สองชั้น
ตึกแถว
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา
ขึ้ น ไป มี ผ นั ง แบ่ ง อาคารเป็ น คู ห าและประกอบด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟเป็ น
ส่วนใหญ่
คลังสินค้า พื้นที่ไม่เกิน สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหรื อ อาคารที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ สํ า หรั บ เก็ บ สิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ
300 ตารางเมตร
ประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม
คลังสินค้า พื้นที่เกินกว่า
300 ตารางเมตรขึ้นไป
โรงจอดรถ
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้สําหรับจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน
สถานศึกษา
สิ่ งปลู ก สร้า งหรืออาคารที่ ใช้ เป็น สถานที่ พัฒ นาเด็ก ปฐมวัย โรงเรีย น
ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิท ยาลัย หน่วยงานการศึกษาของ
รั ฐ ห รื อ ข อ งเ อ ก ช น ที่ มี อํ า น า จ ห น้ า ที่ ห รื อ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น
การจัดการศึกษา
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สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้
สิ่งปลูกสร้าง
506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกิน สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
5 ชั้น
ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวให้บริการผู้เดินทางในด้านของที่
พั ก อาศั ย อาหาร และบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ก อาศั ย และ
เดินทาง โดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งดําเนินการโดย
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
เพื่อการกุ ศล หรือกาศึกษา ทั้ งนี้ โดยมิ ใช่เป็นการหาผลกํา ไรหรือนํ า
รายได้มาแบ่งปันกัน
(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอยู่อาศัย
โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น
506/2 โรงแรม ความสู ง เกิ น
กว่า 5 ชั้นขึ้นไป
507 โรงมหรสพ
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์ แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นใด ไม่รวมถึงโรงมหรสพที่ตั้งอยู่
ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า และโรงมหรสพที่ ตั้ ง อยู่ ใ นอาคารพาณิ ช ยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง
508 สถานพยาบาล
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการประกอบโรคศิ ล ปะ การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
หรื อ การประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ
ทั น ตกรรม แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง สถานที่ ข ายยาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยยา
ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ
509/1 สํ า นั ก งาน ความสู ง สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการ ทั้ งของภาครัฐ
ไม่เกิน 5 ชั้น
และเอกชน
509/2 สํานักงาน ความสูงเกิน
กว่า 5 ชั้นขึ้นไป
510 ภัตตาคาร
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่
สําหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการ
511/1 ห้างสรรพสินค้า
อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่สําหรับแสดงหรือขายสินค้าต่างๆ
โดยมี การแบ่ งส่ วนของอาคารตามประเภทของสิ นค้ าหรื อตามเจ้ าของพื้ นที่
ไม่ว่าการแบ่งส่วนนั้นจะทําในลักษณะของการกั้นเป็นห้องหรือไม่ก็ตาม
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สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้
สิ่งปลูกสร้าง
511/2 อาคารพาณิ ช ยกรรม สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคาร
ประเภทค้าปลีกค้าส่ง หลั งเดียวหรือหลายหลั ง ที่มีพื้นที่ ใช้ส อยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ
กิจการขายปลีกขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน
512 สถา นี บ ริ ก า รน้ํ ามั น สถานที่ที่ใช้ในการเก็บและจําหน่ายเชื้อเพลิง เพื่อให้บริการเชื้อเพลิงแก่
เชื้อเพลิง
ยานพาหนะ และให้ ห มายความรวมถึ งบริเ วณที่เ ป็น ห้ อ งเปลี่ ยนถ่า ย
น้ํามันเครื่อง สํานักงาน ห้องพักรอและแนวหลังคาคลุมพื้นที่บริเวณแท่น
เครื่องจ่ายเชื้อเพลิง
513 โรงงาน
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบํารุง
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลํ าเลี ยง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่ งใดๆ
โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
514 ต ล า ด พื้ น ที่ ไ ม่ เ กิ น สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้า
1,000 ตารางเมตร
ทัง้ ในรูปของวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป
515 ตลาด พื้ น ที่ เ กิ น กว่ า
1,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป
516 อาคารพาณิชย์ประเภท สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหา
โฮมออฟฟิศ
ขึ้นไป มีผนังแยกแต่ละคูหา หรือคูหาเดียว ผนังอาคารประกอบด้วยวัสดุ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจ ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรม และที่อยู่
อาศั ย ร่ ว มกั น ได้ มี พื้ น ที่ จ อดรถส่ ว นตั ว และผู้ ม าติ ด ต่ อ มี พื้ น ที่ แ บ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนสาธารณะ อันได้แก่ ส่วนประกอบธุรกิจ
2. ส่วนประชุมพูดคุยหรือส่วนสํานักงาน
3. ส่วนพื้นที่ส่วนตัว
518 โรงงานซ่อมรถยนต์
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารประกอบกิจการเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องยนต์
แก้ไข บํารุงรักษา เคาะพ่นสี และพ่นสีกันสนิม
519 อาคารจอดรถ
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับจอดรถ โดยมีทางวิ่ง/ทางขึ้น-ลง และ
ที่กลับรถในอาคาร
520/1 อาคารอยู่ อ าศั ย รวม สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดย
ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น แบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว ผู้อยู่อาศัยมีสิทธิ์
แค่เพียงเช่าพักเท่านั้นโดยกรรมสิทธิ์ทั้งผืนดินและทั้งอาคารนั้นยังเป็น
ของเจ้าของอาคาร
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สิ่งปลูกสร้าง
520/2 อาคารอยู่ อ าศั ย รวม
ความสูงเกินกว่า 5 ชั้น
ขึ้นไป
522

523
524
525
526
527
528
529
530
531

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

อ า ค า ร พ า ณิ ช ย์ สิ่ งปลู ก สร้ างหรือ อาคารที่ ใช้เ พื่ อ ประโยชน์ ในเชิ งพาณิช ยกรรม หรื อ
ประเภทโชว์รูมรถยนต์ บริ ก ารธุ รกิจ ประเภทโชว์ร ถยนต์ ทั้ งนี้ อาจมีก ารให้ บริ การเกี่ย วกั บ
การซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ด้วย และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ใช้
แสดงหรือจําหน่ายสินค้าประเภทอื่น
ห้องน้ํารวม
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ บริการเพื่อชําระ
ล้างหรือขับถ่ายของเสีย ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการที่มีเป็นจํานวนมาก
สระว่ายน้ํา
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับการว่ายน้ําหรือกิจกรรมนันทนาการ
สามารถสร้างให้ลึกลงไปในดินหรืออยู่เหนือพื้นดินก็ได้
ลานกีฬาเอนกประสงค์ ลานคอนกรี ต ที่ ใ ช้ เ ป็ น สถานที่ สํ า หรั บ ออกกํ า ลั ง กายเล่ น กี ฬ าเพื่ อ
นันทนาการ เพื่อสุขภาพอนามัย และให้หมายความรวมถึงสนามเทนนิส
สนามแบดมินตัน และสนามบาสเกตบอล
ลานคอนกรีต
ลานคอนกรี ต ใช้ เ ป็ นที่ ต ากพืช ผลทางการเกษตร และให้ ห มายความ
รวมถึงลานจอดรถคอนกรีต
ท่าเทียบเรือ
สิ่งปลูกสร้างที่จัดขึ้นสําหรับใช้จอดหรือเทียบเรือ เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร
หรือขนถ่ายสินค้า
โรงเลี้ยงสัตว์
สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์ โดยไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง
อื่นที่ดัดแปลงมาใช้เป็นโรงเลี้ยงสัตว์ เช่น ตึกแถวเลี้ยงนกนางแอ่น
รั้วคอนกรีต
สิ่ ง ที่ส ร้ างขึ้ นเพื่ อมาล้ อ มให้ เ ป็น ขอบเขตชั ดเจน โดยใช้ค อนกรี ตเป็ น
ส่วนใหญ่
รั้วลวดถัก
สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อมาล้อมให้เป็นขอบเขตชัดเจนโดยใช้ลวดเป็นส่วนใหญ่
ป้ายโฆษณา
ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างขึ้นสําหรับติดตั้งป้ายบนพื้นดิน
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บัญชีเปรียบเทียบโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์
รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้
100 บ้านเดี่ยว
1) บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว
2) บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
3) บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว
4) บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น
5) บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น
6) บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น
7) บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น
8) บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองชั้น
9) บ้านพักอาศัยแฝดตึกสามชั้น
10) บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
11) บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น
12) บ้านพักอาศัยแฝดตึกชั้นเดียว
13) เรือนคนใช้(ลักษณะเป็นหลัง)
14) บ้านสําเร็จรูป
15) บ้านเดี่ยว(บ้านประกอบสําเร็จ บ้านน๊อคดาวน์
บ้านเรือนแพ บ้านเรือบนพื้นดิน บ้านบนต้นไม้
บ้านผีสิงในสวนสนุก)
16) ตู้คอนเทนเนอร์ ใช้สําหรับเป็นที่อยู่อาศัย/
สํานักงาน/ประกอบพาณิชยกรรม
17) ศาลาทรงไทย
18) เกสต์เฮ้าส์ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว
200 บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)
1) บ้านแถว (ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม) ตั้งแต่หนึ่งชั้น
ขึ้นไป
300 ห้องแถว
ห้องแถวหรือเรือนแถวไม้ชั้นเดียว
ห้องแถวหรือเรือนแถวไม้สองชั้น
ห้องแถวหรือเรือนแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น
400 ตึกแถว
ตึกแถวชั้นเดียว
ตึกแถวสองชั้น
ตึกแถวสองชั้นครึ่ง
ตึกแถวสามชั้นครึ่ง
ตึกแถวสี่ชั้น
ตึกแถวสี่ชั้นครึ่ง
ตึกแถวห้าชั้น
ตึกแถวหกชั้น
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502

504
505

506/1
506/2
507

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

1) อาคารเก็บพัสดุ
2) ศูนย์กระจายสินค้า
3) โกดังเก็บของ
4) ห้องเย็นที่เก็บสินค้า
5) โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร
6) ไซโล
7) ร้านรับซื้อของเก่า เช่น รีไซเคิลวงษ์พาณิชย์
คลังสินค้า พื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตร 1) อาคารเก็บพัสดุ
ขึน้ ไป
2) ศูนย์กระจายสินค้า
3) โกดังเก็บของ
4) ห้องเย็นที่เก็บสินค้า
5) โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร
6) ไซโล
7) ร้านรับซื้อของเก่า เช่น รีไซเคิลวงษ์พาณิชย์
โรงจอดรถ
1) ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
โรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้
วิทยาลัย
สถาบัน
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของเอกชน
สิ่งปลูกสร้างภายในสถานศึกษา
- หอประชุม
- ห้องสมุด
- อาคารหรือศาลาเอนกประสงค์
- โรงยิมออกกําลังกาย
- โรงแรม หอพัก
- อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
โรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
โรงแรม ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป
โรงมหรสพ
1) โรงภาพยนตร์
2) โรงจัดแสดงละคร ดนตรี
3) ห้องจัดประชุม (ที่อยู่ภายนอกอาคาร)
4) สนามมวย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัส ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
500 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
501 คลังสินค้า พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
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511/1
511/2
512
513

514
515
516
518

519

ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
สถานพยาบาล
สํานักงาน ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
สํานักงาน ความสูงเกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป
ภัตตาคาร

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

1) สวนอาหาร/ร้านอาหาร (ส่วนที่เป็นอาคาร)
2) สถานบัน เทิง เช่น โรงเบียร์เ ยอรมั น ตะวันแดง
โรงเหล้าแสงจันทร์ ช็อคโกแลตวิลล์
3) อาคารสนามไดร์ฟกอล์ฟ
4) อาคารสโมสร
5) ร้านกาแฟ/คาเฟ่ ที่เป็นอาคารเดี่ยว เช่น Amazon
Starbuck KFC MacDonald
ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า เช่น community mall, Avenue,
The walk
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 1) ร้านจําหน่ายของฝาก
2) ศูนย์จําหน่ายสินค้าพื้นเมือง
3) Outlet เช่น Palio เขาใหญ่
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
สถานีบริการแก๊ส เช่น LPG , NGV
โรงงาน
1) โรงบ่มยาง โรงบ่มใบชา โรงสีข้าว
2) ครัวการบิน
3) โรงเผาถ่าน โรงเผาขยะ โรงคัดแยกขยะ
4) โรงน้ําแข็ง
5) โรงฆ่าสัตว์
6) โรงผลิตขนมจีน
ตลาด พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
1) ศูนย์อาหารในปั๊มน้ํามัน
ตลาด พื้น ที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตร 2) ร้านอาหารที่ไม่มีผนัง
3) ตลาดนัด (มีหลังคาคลุม ไม่มีแผงขายสินค้า) เช่น
ขึ้นไป
ตลาดนัดสินค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้ามือสอง ฯลฯ
อาคารพาณิชย์ ประเภทโฮมออฟฟิศ
โรงงานซ่อมรถยนต์
1) อู่สถานตรวจสภาพรถยนต์
2) คาร์แคร์
3) ร้านประดับยนต์
4) ศูนย์ซ่อมรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ (ไม่มีโชว์รูม)
5) ร้านยางรถยนต์
อาคารจอดรถ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัส
508
509/1
509/2
510

30

523 ห้องน้ํารวม
524
525
526
527
528
529
530
531

สระว่ายน้ํา
ลานกีฬาเอนกประสงค์
ลานคอนกรีต
ท่าเทียบเรือ
โรงเลี้ยงสัตว์
รั้วคอนกรีต
รั้วลวดถัก
ป้ายโฆษณา

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้

1) โชว์รูมแสดงสินค้า
2) ศูนย์บริการรถยนต์
3) โชว์รูมรถจักรยานยนต์
1) ห้องอาบน้ํารวม
2) ห้องอบซาวน่าที่แยกจากตัวอาคาร
สนามฟุตซอลที่ไม่รวมอาคาร
1) สะพานปลา
1) โรงเพาะชํา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัส
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
520/1 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น
520/2 อาคารพักอาศัยรวม ความสูงเกินกว่า
5 ชั้น ขึ้นไป
522 อาคารพาณิชย์ ประเภทโชว์รูมรถยนต์
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บัญชีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้
จากบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โรงไฟฟ้า
โรงแยกก๊าซ
สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
สนามบิน
หอบังคับการบิน
โรงซ่อมเครื่องบิน
สถานีรับส่งสัญญาณภาคพื้นดิน
โรงกลั่นน้ํามัน
บ่อขุดเจาะน้ํามัน
แท่นขุดเจาะน้ํามัน
ถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
ทางด่วนยกระดับ
สะพาน
เขื่อน
อควาเรี่ยม
สถานีรถไฟฟ้า
สนามม้า
สนามแข่งรถ
ท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
ศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่

หมายเหตุ

สะพานส่วนบุคคล

ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือสงขลา
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งชาติ, อิมแพ็คอารีน่า, ไบเทคบางนา

7.2.6 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างด้วยวัสดุอะไร เช่น ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้
7.2.7 จํานวนชั้นของสิ่งปลูกสร้าง
7.2.8 อายุของสิ่งปลูกสร้าง โดยดูจากหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หลักฐาน
ตามทะเบียนบ้าน หรือสอบถามจากเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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7.3 กรณีห้องชุด/อาคารชุด ให้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละห้องชุดว่าประกอบด้วย ทรัพย์ส่วน
บุคคลใดบ้าง มีตําแหน่งที่ตั้งและเนื้อที่ห้องชุด/อาคารชุดอย่างไร โดยให้ตรวจสอบจากหนังสือกรรมสิทธิ์ห้อง
ชุด/อาคารชุด ดังนี้
7.3.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของห้องชุด
7.3.2 รายละเอียดแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคารชุด ประกอบด้วย เลขที่โฉนด หน้าสํารวจ
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต และจํานวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารชุด
7.3.3 ที่ ตั้ ง ห้ อ งชุ ด ประกอบด้ ว ย ห้ อ งชุ ด เลขที่ ชั้ น ที่ อาคารเลขที่ ชื่ อ อาคารชุ ด
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่
7.3.4 แผนผังห้องชุด ประกอบด้วย รูปแผนผังแสดงทรัพย์ส่วนบุคคลแต่ละประเภทของ
ห้องชุด ซึ่งอาจมีหลายประเภทตามแผนผังที่แสดงไว้ในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เช่น พื้นที่ห้องชุดพื้นที่ระเบียง
ที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล สระว่ายน้ํา หรือพื้นที่สวน เป็นต้น โดยทรัพย์ส่วนบุคคลแต่ละประเภทจะแสดงเนื้อที่
แยกเป็นรายการ และเมื่อรวมพื้นที่ทุกรายการแล้วจะมีเนื้อที่เท่ากับเนื้อที่ห้องชุดรวมตามที่ ปรากฏในหนังสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุด
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้กําหนดคําจํากัดความเกี่ยวกับอาคารชุดไว้ดังนี้
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่
ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
“ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้
เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
“ห้องชุด” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของ
แต่ละบุคคล
“ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและที่ดินหรือ
ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่วม และมาตรา 15 ได้กําหนดให้ทรัพย์สินต่อไปนี้ถือ
ว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง (1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด (2) ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (3) โครงสร้างและ
สิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด (4) อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่อง
อุปกรณ์ที่มี ไว้เพื่อใช้หรือเพื่ อประโยชน์ร่วมกั น (5) เครื่องมือ หรื อเครื่ องใช้ที่มี ไว้เพื่อใช้หรือเพื่ อประโยชน์ร่วมกั น
(6) สถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด (7) ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
การคํานวณราคามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นห้องชุด โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นราคาต่อ
ตารางเมตร โดยมิให้มีการคิดค่าเสื่อมราคา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๗.๔ ให้สารวจเอกสารสิทธิ์การเช่าเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์สาธารณะ เช่น สัญญาเช่า
ที่ราชพัสดุ/สานักงานทรัพย์สินพระหหากษัตริย์/สปก./หรือสัญญาเช่ากรหที่ดิน/ทางราชการ ในคราวเดียวกัน
ให้สารวจสิทธิการเช่ารายสัญญากรณีที่ดินแปลงใหญ่
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๘. วิธีการวัดขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง ควรกําหนดหลักการของพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง เช่น
ใช้พื้นที่ใช้สอยจริงของสิ่งปลูกสร้างในการคํานวณมูลค่า โดยการปฏิบัติให้วัดจากภายนอกตึก อาคาร โรงเรือน
แพ ห้องชุด ฯลฯ หรือใช้หลักการวัดพื้นที่สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ (ถ้ามี)
๘.๑ บ้านอยู่อาศัย
- ดา ดฟ้ า ด้ า น บน
ไ ม่ ต้ อ ง วั ด ใ ห้ วั ด
ตามขนาดของตั ว
อาคาร

- วัดตามขนาดของ
ตัวอาคาร ไม่ต้องวัด
บริเวณบันไดและ
ชานหน้าบ้าน

๘.๒ ถังนาหัน

วัดปริมาตรแปลง
เป็นตารางเมตร
๘.๓ สถานีบริการนาหัน

- วัดตามแนวหลังคา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๘.๓ สถานีบริการนาหัน
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๘.๔ อู่ซ่อหรถ/ตลาด

- วัดตามแนวหลังคา

๘.๕ ห้างสรรพสินค้า

- คิดเฉพาะพื้นที่ใช้สอยจริง

ข้อสังเกต

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1. เจ้าพนักงานสํารวจอาจให้เจ้าของทรัพย์สินนั้นลงลายมือชื่อรับทราบในแบบสํารวจเพื่อ
รับรองความถูกต้องและลดข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้
2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าอาจสอบถามข้อมูลจากผู้เช่าหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นก็ได้ และ
ให้หมายเหตุไว้ข้างท้ายแบบสํารวจรายการทรัพย์สินถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการสํารวจ
3. กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าพนักงานสํารวจหมายเหตุไว้ในแบบสํารวจข้อมูลรายการทรัพย์สิน และรายงาน
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือเรียกหลักฐานดังกล่าวต่อไป
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ส่วนที่ ๓
ขั้นตอนการจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง บัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อเจ้าพนักงานสํารวจสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้ นําข้อมูลที่ได้มากรอก
ลงในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบบัญชีรายการห้องชุด เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แบบบัญชีรายการทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ....................................................
รายการทีด่ ิน
ตาแหน่งที่ ดิน

จานวนเนือ้ ที่ ดิน

รายการสิ่งปลูกสร้าง
ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขที่
สถานที่ ตั้ง
ประเภท
ประกอบ
ที่
เอกสาร
หน้า (หมู่ที่/ชุมชุน,
ที่ ดิน
เลขที่ ดิน
ไร่ งาน ตร.ว. เกษตร อยู่อาศัย
สิทธิ์
สารวจ ตาบล)
กรรม

ประเภท
ใช้
สิ่งปลูกสร้าง
ว่างเปล่า/
ที
่
บ้
า
นเลขที
่
ประโยชน์
(ตามบัญชี
อื่นๆ ไม่ทา
หลาย
กรมธนารักษ์)
ประโยชน์
ประเภท

ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ม.)
ลักษณะ
อายุ
ขนาดพื้นที่ รวม
สิ่งปลูกสร้าง
ว่างเปล่า/ โรงเรือนหรือ หมาย
ของสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ
(ตึก/ไม้/
อยูอ่ าศั ย อื่นๆ ไม่ทา สิ่งปลูกสร้าง เหตุ
(ตร.ม.)
เกษตรกรรม
ครึ่งตึกครึ่งไม้)
(ปี)
ประโยชน์

260 1

178 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ตึก

100

7

ชั้น 1

50

ชั้น 2
โฉนด 5483 528 1234 ม. 2 ต. .........

1 10

น.ส.3ก

25 256

1 70

ท.ค.

-

-

ม. 3 ต. .........

- ม. 1 ต. ......... 10 2 4 4204

50

110
170

111 บ้านเดี่ยว 1 ชั้น

ไม้

50

50

3

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1 โฉนด 5439 546 5462 ม. 2 ต. ......... 10 2 60 4,000
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1. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.1 รายการที่ดิน ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้
รายการทีด่ ิน
ตาแหน่งที่ ดิน

จานวนเนือ้ ที่ ดิน

ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขที่
สถานที่ ตั้ง
ประเภท
ประกอบ
ที่
เอกสาร
หน้า (หมู่ที่/ชุมชุน,
ที่ ดิน
เลขที่ ดิน
ไร่ งาน ตร.ว. เกษตร อยู่ อาศัย
สิท ธิ์
ตาบล)
สารวจ
กรรม

1 โฉนด 5439

546 5462 ม. 2 ต. ......... 10

อื่ นๆ

ใช้
ว่างเปล่า/
ประโยชน์
ไม่ทา
หลาย
ประโยชน์
ประเภท

2 60 4,000
260

528 1234 ม. 2 ต. .........

1 10

น.ส.3ก

25

256

ม. 3 ต. .........

1 70

ท.ค.

-

-

ม. 1 ต. ......... 10

2

-

4

110
170
4204

(1) ประเภทที่ดิน ให้บันทึกชื่อประเภทหนังสือสําคัญของที่ดินแปลงนั้น เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” น.ส.3 น.ส.3 ก ส.ค.1 เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีผู้เสียภาษีครอบครอง
หรือทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน หรือไม่สามารถระบุประเภทที่ดินได้ ให้บันทึกว่า “ท.ค.”
(๒) เลขที่เอกสารสิทธิ์ แบ่งได้ ดังนี้
(2.1) เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว”
ให้บันทึกเลขที่ของหนังสือสําคัญสําหรับแปลงที่ดินนั้น 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) กรณีการครอบครองที่ดินประเภทอื่น ถ้ามีเลขที่ให้ใส่เลขที่ ถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-)
(3) ตําแหน่งที่ดิน ได้แก่
(3.1) เลขที่ดิน ให้บันทึกเลขที่ดินของแปลงที่ดิน ซึ่งปรากฏอยู่ในระวางนั้นๆ
(3.2) หน้าสํารวจ ให้บั นทึกเลขหน้าสํ ารวจของแปลงที่ดิน ซึ่ งปรากฏอยู่ในระวางที่ดินของ
เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” ส่วนที่เป็นหนังสือสําคัญอื่นๆ ให้ใส่
เครื่องหมายยัติภังค์ (-)
(4) สถานที่ตั้ง ให้บันทึกแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่บนถนน ตรอก ซอย
(5) จํานวนเนื้อที่ดิน ให้บันทึกจํานวนเนื้อที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา)
(6) ลักษณะการทําประโยชน์ในที่ดิน ให้บันทึกขนาดเนื้อที่ดินแยกตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โฉนด 5483
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(6.1) ประกอบเกษตรกรรม หมายถึง ทําไร่ ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ํา รวมถึง
การประกอบการเกษตรตามนิ ยามคําว่ า “ประกอบการเกษตร” ตามระเบี ยบคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพั ฒ นาการเกษตรและสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร พ.ศ. 2560 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยไม่ ร วมถึ ง การทํ า การประมง และทอผ้ า ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดตามประกาศกระทรวงการคลั ง และ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. ....
- การใช้ป ระโยชน์ ที ่ด ิน หรือ สิ ่ง ปลูก สร้า งในการประกอบเกษตรกรรมให้
หมายความถึง ในช่วงเวลาประกอบการเกษตรและพักการเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพที่ดินด้วย
- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้ครอบคลุมถึง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดในพื้นที่ต่อเนื่องที่ใช้ประกอบการทําเกษตรกรรมนั้น
- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
- ที่ดิน หรือ สิ่ง ปลูก สร้า งอื่น ที่ไ ม่ไ ด้ขึ้น ทะเบีย นเกษตร ที่ใ ช้เ พาะปลูก พืช หรือ
เลี้ย งสัตว์ตามจํา นวนการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ขั้นต่ํา ที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
(6.2) อยู่อาศัย หมายถึง การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นบ้าน ตึก
ตึกแถว อาคาร โรงเรือน กระท่อม หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้อยู่อาศัย และให้รวมถึงที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกันกับที่อยู่อาศัยด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของ
นําไปให้เช่าหรือหาประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่การให้เช่านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีการจดทะเบียนการเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่าสามปี
(6.3) ใช้ประโยชน์อื่น หมายถึง การใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นการประกอบเกษตรกรรม
หรืออยู่อาศัย เช่น ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ หรือใช้ประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น
(6.4) ใช้ประโยชน์หลายประเภท หมายถึง การใช้ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้างบน
แปลงที่ ดิ น เดี ย วกั น และไม่ ส ามารถวั ด ขนาดพื้ น ที่ ข องที่ ดิ น แยกตามการใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ เช่ น ที่ ดิ น
มีสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างนั้นเพื่ออยู่อาศัย และประกอบกิจการเชิงพาณิชย์บนแปลงที่ดินเดียวกัน
(6.5) ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ หมายถึง ที่ดินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินที่โดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็น
ที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรณีที่ดินที่โดยสภาพแห่งพื้นที่นั้นไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม
หรือเป็นที่อยู่อาศัยได้ เพราะเหตุธรรมชาติในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เพราะเหตุอันพ้นวิสัยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ถือเป็นที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่า
(2) สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว หรือก่อสร้าง
ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปล่อยทิ้งร้างจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่
อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยได้ในตลอดปีที่ผ่านมา
(3) ที่ ดิน ที่ไ ม่ ได้ ทํ าประโยชน์ต ามควรแก่ส ภาพ หมายถึ ง ที่ ดิ น ที่ใ ช้ ประโยชน์ ใ น
การประกอบเกษตรกรรม หรืออยู่อาศัย แต่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
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เรื่อง หลั กเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และกําหนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยตลอดปีทผี่ ่านมา
(4) สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ไ ม่ได้ ทําประโยชน์ ตามควรแก่ส ภาพ หมายถึ ง สิ่ งปลู กสร้ างที่
ก่อสร้างหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่ ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรมหรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือ
เป็นที่อยู่อาศัยในตลอดปีที่ผ่านมา
(5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
ไม่ให้หมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้
ประโยชน์โดยผลของกฎหมาย หรือโดยคําสั่งของศาลหรือคําพิพากษาของศาลห้ามมิให้ทําประโยชน์ หรืออยู่
ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
1.2 รายการสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้
รายการสิ่ งปลูกสร้าง

1

178 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ม.)
ลักษณะ
อายุ
ขนาดพืน้ ที่ รวม
สิ่งปลูกสร้ าง
ว่างเปล่า/ โรงเรื อนหรื อ หมาย
ของสิ่งปลูกสร้ าง ประกอบ
(ตึก/ไม้/
สิ่งปลูกสร้ าง เหตุ
อยูอ่ าศั ย อื่ นๆ
ไม่ทา
(ตร.ม.)
เกษตรกรรม
ครึ่ งตึกครึ่ งไม้)
(ปี)
ประโยชน์

ตึก

100

7

ชั้น 1

50

ชั้น 2
111 บ้านเดี่ยว 1 ชั้น

50
ไม้

50

50

3

(1) บ้านเลขที่ ให้บันทึกบ้านเลขที่ในแต่ละหลังที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น
(2) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกประเภทสิ่งปลูกสร้างตามรายการที่กําหนดในบัญชีราคา
ประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
(3) ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น ตึก, ไม้, หรือครึ่งตึกครึ่งไม้
(4) ขนาดพื้นที่ ให้บันทึกขนาดพื้นที่รวมของสิ่งปลูกสร้างนั้น
(5) ลักษณะการทําประโยชน์ ให้บันทึกขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ หากใช้
ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้างหลังเดียวกัน ให้บันทึกพื้นที่รวมของสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภทนั้น
(6) อายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกอายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง (ปี)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่ บ้านเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสร้ าง
(ตามบัญชี
กรมธนารั กษ์)
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2. แบบบัญชีรายการห้องชุด ให้บันทึกตามรายการ ดังนี้

ชื่อ อปท. ....................................................
ที่ตั้ง
ที่

ชื่ออาคารชุด

1

อาคารสินทรัพย์
อาคาร 1

เลขทะเบียน
อาคารชุด โฉนดเลขที่ หน้าสารวจ ตาบล อาเภอ
2224

543

ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ม.)

เลขที่ห้องชุด

ขนาดพื้นที่รวม
(ตร.ม.) อยู่อาศัย

อื่นๆ

ว่างเปล่า/
หมายเหตุ
ไม่ทา
ประโยชน์

114 บางเขต บางเขน
200/1
200/2

50
50

50
50

(1) ชื่ออาคารชุด ให้บันทึกชื่อของอาคารชุด กรณีที่อาคารชุดนั้นประกอบด้วยหลายอาคาร
ต้องมีการระบุชื่ออาคาร ซึ่งการกํา หนดชื่ออาจกําหนดเป็นอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขก็ได้ เช่น
อาคารสินทรัพย์ อาคาร 1 อาคาร 2 หรืออาคาร เอ อาคาร A เป็นต้น
(2) เลขทะเบียนอาคารชุด ให้บันทึกเลขทะเบียนอาคารชุด
(3) ที่ ตั้ ง ให้ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ที่ ตั้ ง ของอาคารชุ ด ประกอบด้ ว ย โฉนดเลขที่
หน้าสํารวจ ตําบล และอําเภอ
(4) เลขที่ห้องชุด
(5) ขนาดพื้นที่รวมของห้องชุด โดยให้นําขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดของทรัพย์ส่วนบุคคลของ
เจ้าของห้องชุดแต่ละรายมารวมกัน เช่น ขนาดพื้นที่ห้องชุด ที่จอดรถ เป็นต้น
(6) ลักษณะการทําประโยชน์ ให้บันทึกขนาดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์
หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้
1. ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลู กสร้างไว้ที่สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในเขตชุมชน ฯลฯ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ตามมาตรา 28
2. ส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชี รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือดําเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนด
3. ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีจะต้องปรากฏลําดับเดียวกับที่ ประกาศใน
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การปิดประกาศและการส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษี
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การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถดําเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้
1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบพบว่ า บั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามความเป็นจริง ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
2. ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเองแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง เช่น ขนาด
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ ไม่ตรงตามความเป็ นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้
2.1 มีคํ าสั่ งให้ เ จ้ าพนั ก งานสํ ารวจดํ าเนิน การตรวจสอบข้ อเท็จ จริ ง หากพบว่า ไม่ ถูก ต้อ งจริ ง
ให้เจ้าพนักงานสํารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
2.2 เจ้าพนักงานสํารวจแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องจากผู้เสียภาษี
1. ภายหลั ง จากที่ เ จ้ า พนั ก งานสํ า รวจสํ า รวจรายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแล้ ว ผู้ เ สี ย ภาษี
ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง มีผลทําให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษี ในอัตรา
ที่สูงขึ้นหรือลดลง ใน 4 กรณี ดังนี้
1.1 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นการใช้ประโยชน์เป็นที่
อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
1.2 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ
1.3 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่
อาศัย เป็ นการใช้ประโยชน์ ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่ าหรือไม่ ได้ทํา
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
1.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม
หรือเป็นที่อยู่อาศัย
เช่น เดิมเจ้าของที่ดินทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่า ต่อมานําที่ดินไปให้เช่า และผู้เช่าประกอบเกษตรกรรม
เป็นกรณีที่ผู้เสียภาษีเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทําให้ต้องเสียภาษีลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบ บแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เพื่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แก้ไขฐานข้อมูล
2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จะมีผลต่อการประเมินภาษีในปีต่อไป เช่น กรณีเจ้าของที่ดิน
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งก่ อ นปี ที่ จ ะเริ่ ม การจั ด เก็ บ ภาษี ใ นปี 2563
เช่น วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 30 พฤศจิกายน ปี 2562 เจ้าของที่ดินทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์
ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เจ้าของที่ดินนําที่ดินไปให้เช่า และผู้เช่าประกอบเกษตรกรรม เจ้าของที่ดิน
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การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

41

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะได้แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ตามการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เกิ ดขึ้นในปี 2563 จะมี
ผลต่อการประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปี 2564
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1. กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่จะจัดส่งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้อง
ชุดนั้ นตั้งอยู่ ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะอนุ กรรมการประจํ าจังหวั ด
ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์หรือ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ มาปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
3. ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นํ า ข้ อ มู ล รายการที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และห้ อ งชุ ด ที่ สํ า รวจได้
ตามบั ญชีร ายการที่ดิน และสิ่ งปลู กสร้ าง และบัญชีร ายการห้ องชุ ด มาจัดทํา บั ญชีราคาประเมินทุนทรัพ ย์
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด โดยมีขั้นตอนในการคํานวณราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ดังนี้
3.1 การคานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
3.1.1 นําข้อมูลที่ดินตามบัญชีรายการที่ดินมาตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจาก
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ซึ่งได้แก่ โฉนดเลขที่ดิน หน้าสํารวจ
ตําบล อําเภอ แผนที่ภูมิประเทศ ระวาง แผ่น มาตราส่วน เลขที่ดิน เนื้อที่ หากข้อมูลถูกต้องตรงกัน ก็สามารถ
นําราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ปรากฏในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไปใช้ได้ แต่หากตรวจสอบแล้ว
พบว่า มีข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไม่ถูกต้องตรงกันกับรายการ
ถือว่าราคาประเมินที่ดินแปลงนั้นไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อสํานักงานที่ดินที่รับผิดชอบหรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป
3.1.2 กรณีแปลงที่ดินที่แบ่งแยกใหม่ แปลงที่ดินตกหล่น เฉพาะเอกสารสิทธิประเภทโฉนด
ที่ดิน และหนั งสื อรับ รองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ที่ตรวจสอบแล้ ว ไม่พบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายแปลง แต่พบรูปแปลงและราคาประเมินที่ดินในแผนที่ ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายแปลง หรือไม่พบรูปแปลงที่ดินในแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในโฉนดที่ดิน ซึ่งจะแสดงข้อมูลระวางในระบบพิกัดฉาก UTM (ระวาง-แผ่น) และเลขที่ดิน
ถ้าถูกต้องตรงกัน ให้ พนักงานประเมิน เทียบเคียงราคากับแปลงที่ดินข้างเคียงที่มีส ภาพคล้ ายคลึ งกัน และ
มีระยะความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดิน
ที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้น
3.1.3 หากปรากฏว่าที่ดินแปลงใดไม่ได้กําหนดราคาประเมินทุ นทรัพย์ไว้ในบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในการ
คํานวณมูลค่าที่ดิน ให้พนักงานประเมินเทียบเคียงราคากับแปลงที่ดินข้างเคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และมี
ระยะความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดินที่
กรมธนารักษ์จัดทําขึ้น
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ส่วนที่ 4
ขั้นตอนการจัดทาและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี
และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษี
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3.1.4 สําหรับเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.3 ก) ให้ใช้ บั ญชีกาหนดราคาประเหินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรห
เกี่ยวกับอสังหาริหทรัพย์ สาหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรอง
การทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) โดยดําเนินการ
(1) ตรวจสอบข้ อ มูล จากเอกสารสิ ท ธิ์ เพื่ อ ระบุ ตํ าแหน่ง ที่ ตั้ง ตํ าบล อํ า เภอ จัง หวั ด
จากบัญชีกาหนดราคาประเหินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรหเกี่ยวกับอสังหาริหทรัพย์
สาหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)
(2) พิจารณาจากบริเวณที่ตั้งของที่ดินแปลงที่จะประเมินราคาว่าตั้งอยู่ในบริเวณหน่วย
ที่ดิน ใด เพื่อให้ทราบราคาประเมิน ที่ดิน (บาทต่อตารางวา) จากบัญชีกาหนดราคาประเหินทุนทรัพย์ที่ดิน
ในการจดทะเบี ย นสิ ทธิและนิ ติกรรหเกี่ย วกับอสั งหาริหทรัพย์ ส าหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิ ทธิประเภทอื่น
นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) เพื่อนํามาคํานวณ
(๓) วัดควาหลึกของแปลงที่ดินจากด้านที่ติดถนนให้วัดระยะควาหลึกจากกึ่งกลางแปลง
ด้านที่ติดถนนไปจนถึงสุดแปลงที่ดินบริเวณกึ่งกลางแปลง ยกเว้นแปลงรูปธงให้วัดตังฉากจากขาธงไปสุดแปลง
และวัดควาหลึกแปลงที่ดินตาหหาตราส่วนของแผนที่หีหน่วยวัดเป็นเหตร
(๔) รูปแปลงที่ดิน ซึ่งลักษณะรูปแปลงที่ดินแต่ละพืนที่หีหลากหลายแบบ
3.1.5 ให้นําราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่กําหนดไว้ตามบัญชีกาหนดราคาประเหินทุนทรัพย์
ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรห เกี่ยวกับอสังหาริหทรัพย์ สาหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิทธิประเภทอื่น
นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) (บาทต่อตารางวา) คูณด้วยจํานวนเนื้อที่
ของที่ดินแปลงนั้นๆ เช่น
จํานวนเนื้อที่ดิน 4 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา คิดเป็น 1,941 ตารางวา
ราคาประเมินตารางวาละ
1,500 บาท
มูลค่าที่ดินทั้งแปลง =
1,941 x 1500 = 2,911,500 บาท
ราคาประเมินทุนทรั พย์ของที่ ดิน

ที่

๑

เลขที่
ประเภทที่ ดิน
เอกสารสิท ธิ์

โฉนด

หมายเหตุ

๑๙๔๙๖

ไร่

งาน

วา

๔

๓

๔๑

ลักษณะการทาประโยชน์ทดี่ ิน

ลักษณะการ
ทาประโยชน์

๒

คานวณ
เป็น ตร.ว.

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ว.
(บาท)

1,941

1,500

รวมราคา
ประเมินที่ ดิน
(บาท)
2,911,500

๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยูอ่ าศัย
๓. อืน่ ๆ
๔. ทิง้ ไว้วา่ งเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท
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จานวนเนือ้ ที่ ดิน
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3.2 การคานวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
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 ดังนี้
(3.1) ให้ ผู้ มีหน้าที่เสี ยภาษีแจ้งบัญชีแสดงมูลค่าสิ่ งปลู กสร้างและแบบแสดง
ปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือ
จ้างผู้ ประเมินราคาตามบั ญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลั งประกาศกําหนด เป็นผู้ประเมินราคาสิ่ งปลูกสร้าง
ประเภทนั้นๆ และใช้ราคาประเมินดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่น
(3.2) หากผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี ไ ม่ ส่ ง มู ล ค่ า สิ่ ง ปลู ก สร้ า งให้ ใ ช้ ร าคาประเมิ น
สิ่งปลู กสร้ างลั กษณะพิเศษโดยเทียบเคีย งจากสิ่ งปลู กสร้างที่มีลักษณะคล้ ายคลึ งกัน เพื่ อประโยชน์ในการ
ประเมิ นภาษี ในปี นั้ นไปพลางก่ อน แล้ วให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจ้ างผู้ ประเมิ นราคาตามบั ญชี รายชื่ อ
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดมาดําเนินการโดยให้ผู้เสียภาษีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
(3.3) หากมูลค่าสิ่งปลูกสร้างตามข้อ (3.1) ไม่เป็นที่ยอมรั บขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดรายอื่นมาดําเนินการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
3.2.2 วิธีการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
ให้นําพื้นที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด x ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ต่อตารางเมตร x ค่าเสื่อมราคา
3.2.3 การคํานวณค่าเสื่อมราคา ให้พิจารณาจากตารางกําหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อม
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่แนบท้ายบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
(1) วัสดุส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตหรือเหล็กให้หักค่าเสื่อมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละ
ของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทตึก โดยหักค่าเสื่อมปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 11 ถึงปีที่ 42
ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 43 เป็นต้นไป ให้หักค่าเสื่อมร้อยละ 76 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้น
(2) วัสดุส่วนใหญ่เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ให้หักค่าเสื่อมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละของ
ค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทครึ่งตึกครึ่งไม้ 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 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้น
(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
ใช้งานของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้น
ตารางกาหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง
อายุสิ่งปลูกสร้าง (ปี)
ประเภทตึก
หักร้อยละ
ประเภทตึกครึง่ ไม้
หักร้อยละ
ประเภทไม้
หักร้อยละ

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
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 76 % ตลอดอายุการใช้งาน
2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80
3 6 9 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 72 79 86

85 % ตลอดอายุการใช้งาน
93 % ตลอดอายุการใช้งาน

หมายเหตุ : การนับจานวนปีให้เริม่ นับจากวัน เดือน ปีทกี่ อ่ สร้างแล้วเสร็จจนถึงปีภาษี โดยดูจากวันกาหนดเลขทีบ่ า้ นในทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการก่อสร้างอาคารฯ หรือหนังสือรับรองอายุอาคารจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และให้นับจานวนตามปีปฏิทนิ เป็นปีๆ เศษของปีให้นับเป็นหนึง่ ปี

ตัวอย่าง บ้านเดี่ยว มีพื้นที่ใช้สอย 376 ตารางเมตร อายุการใช้งาน 20 ปี บัญชีกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ประเภทบ้ านเดี่ยว ราคาประเมินตารางเมตรละ 7,500 บาท และตารางการหักค่าเสื่อมฯ ประเภทตึก
กําหนดอัตราค่าเสื่อมของอาคารที่มีอายุ 20 ปี ที่ร้อยละ 30 มูลค่าคงเหลือร้อยละ 70 คํานวณมูลค่าได้ ดังนี้
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง = พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 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

-

หักมูลค่าฐาน คงเหลือราคาประเมิน
ภาษีที่ได้รับ ทุนทรัพย์ อัตราภาษี
ยกเวน้ ทีต่ ้องชาระภาษี (ร้อยละ)
(ล้านบาท) (บาท)
50

-

3.3 การคานวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด
3.3.1 ให้ ตรวจสอบชื่ออาคารชุด และชั้นที่ตั้งห้ องชุดให้ ตรงกับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์
ห้องชุด เพื่อให้ทราบราคาประเมินตารางเมตรละเท่าใด
3.3.2 นําพื้นที่รวมของทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร) x ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
(บาท/ตารางเมตร) โดยไม่ต้องหักค่าเสื่อม

-

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง
ที่
ตามบัญชี
กรมธนารักษ์

ราคาประเมนิ ทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
ราคาประเมิน
คิดเป็น
ค่าเสอื่ ม
ลักษณะ
ราคาประเมิน รวมราคาประเมนิ ของทีด่ ินและ
ขนาดพื้นที่ สัดส่วนตาม ราคาประเมนิ รวมราคา อายุ
สิ่งปลูกสร้าง ลักษณะการ
สิง่ ปลูกสร้าง ของที่ดินและ สิง่ ปลูกสร้างตาม
สิ่งปลูกสร้าง การใช้ สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สิง่ ปลูก ค่าเสอื่ ม
หลังหัก สิ่งปลูกสร้าง สัดส่วนการใช้
(ตึก/ไม/้ ทาประโยชน์
(ตร.ม.) ประโยชน์ ต่อ ตร.ม. (บาท) สร้าง (รอ้ ยละ)
ประโยชน์
ค่าเสอื่ ม (บาท)
ครึ่งตึกครึ่งไม)้
(
ป
)
ี
(ร้อยละ)
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ตัวอย่าง ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 200/1 มีเนื้อที่ห้องชุดรวม 50 ตารางเมตร อยู่ในชั้น 1
ราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางเมตรละ 25,000 บาท
วิธีการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด =
50 x 25,000
=
1,250,000
บาท

ที่

ชื่ออาคารชุด/
ห้องชุด

1 อาคารสินทรัพย์
อาคาร 1 ชั้น 1

เลขทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตั้งอาคารชุด/
ห้องชุด

2224

ต. บางเขน

หักมูลค่า
คงเหลือ
ราคาประเมิน ราคาประเมิน ฐานภาษี ราคาประเมิน
ขนาดพื้นที่รวม ลักษณะการ
อัตราภาษี
เลขที่ห้องชุด
ต่อ ตร.ม. อาคารชุด/ห้อง ที่ได้รับการ ทุนทรัพย์
(ตร.ม.) ทาประโยชน์
(ร้อยละ)
(บาท)
ชุด (บาท)
ยกเว้น ทีต่ ้องชาระภาษี
(บาท)
(ล้านบาท)
200/1
200/2

หมายเหตุ

ลักษณะการทาประโยชน์

50
50

2
2

25,000
25,000

1,250,000
1,250,000

50
50

-

-

๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยูอ่ าศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิง้ ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และ
สิ่ ง ปลู ก สร้ างที่ เป็ น ห้ อ งชุ ด อั ตราภาษีที่ จั ด เก็บ และรายละเอี ยดอื่น ที่ จํา เป็ น ในการจัด เก็ บภาษีที่ ดิ นและ
สิ่งปลูกสร้างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายไว้ ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนทราบก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร
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บทที่ 4
การประเมินภาษี
ส่วนที่ 1
ฐานภาษี
คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (มาตรา 32)
(1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
(3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หักมูล ค่าของฐานภาษีออกก่อนที่จะนําไปคํานวณภาษี หากเข้า
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นรวมกันไม่
เกิน 50 ล้านบาท
โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
(1.1) กรณีเป็นเจ้าของแปลงเดียว ให้นํามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท
ส่ วนที่เหลื อคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีที่คํานวณได้ดังกล่ าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
(1.2) กรณี เป็ น เจ้ า ของมากกว่า 1 แปลง ให้ นํ า มูล ค่า ที่ดิ นและสิ่ งปลู ก สร้ า งนั้ นหั กด้ ว ย
50 ล้านบาท โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่าสูงสุดก่อนแล้วหักมูลค่าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในลําดับรองลงมาตามลําดับ เมื่อหักครบ 50 ล้านบาทแล้ว มูลค่าทรัพย์สินที่เหลือ
แต่ละแปลงคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่า
ของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ คือ
ให้นํามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหักด้วย 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของ
ฐานภาษีที่คํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
3. กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมู ลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีวิธีการ
คํานวณ คือ ให้นํามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่า
ของฐานภาษีที่คํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส่วนที่ 2
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
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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 ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําให้ต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านนั้นมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น แต่การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ

ส่วนที่ 3
อัตราภาษี
1. เพดานอัตราภาษีแยกตามการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ
0.15 ของฐานภาษี
1.2 ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย อั ต ราภาษี ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.3
ของฐานภาษี
1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (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 ดังนี้
มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 75
เกิน 75 - 100
เกิน 100 - 500
เกิน 500 – 1,000
เกิน 1,000 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.01
0.03
0.05
0.07
0.10
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เกษตรกรรม
(บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ)
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มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 75
เกิน 75 - 100
เกิน 100 - 500
เกิน 500 – 1,000
เกิน 1,000 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.01
0.03
0.05
0.07
0.10

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่อาศัยหลังหลัก
(กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่อ
อยู่ ในทะเบี ยนบ้ านตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่
1 มกราคม ของปีภาษีนั้น

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 25
เกิน 25 – 50
เกิน 50 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.03
0.05
0.1

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่อาศัยหลังอื่นๆ

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 50
เกิน 50 – 75
เกิน 75 - 100
เกิน 100 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.02
0.03
0.05
0.10

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. อื่นๆ
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ (เสียเพิ่ม 0.3%
ทุก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 3%)

มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 50
เกิน 50 - 200
เกิน 200 – 1,000
เกิน 1,000 – 5,000
เกิน 5,000 ขึ้นไป

อัตราภาษี (ร้อยละ)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

3. ตั้งแต่ปี 2565 อัตราที่ใช้ในการจัดเก็บจะถูกกําหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าพระราชกฤษฎีกาสามารถดําเนินการได้
โดยตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่
เกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา 37 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
3.1 ในการตราข้อบั ญญั ติ ท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร
ก่ อนการลงนามใช้ บั งคั บ ข้ อบั ญญั ติ ท้ องถิ่ น ให้ ผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ นเสนออั ตราภาษี ตามร่ างข้ อบั ญญั ติ ท้ องถิ่ น
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เกษตรกรรม
(นิติบุคคลเป็นเจ้าของ)
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3.2 กรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษี
ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอสภาท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขอัตราภาษีตาม
ความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อ ยกว่ า สองในสามให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ อั ต ราภาษี คื น จาก
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด หากสภาท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขไม่ แล้วเสร็จหรือสภา
ท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหากเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. ลดภาษีสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1.1 ลดภาษีให้ร้อยละ 50 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ
สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1
มกราคมของปี ภ าษีนั้ น ที่ไ ด้โ อนสิ ทธิในหนั งสื อแสดงสิ ทธิห รืออสั งหาริมทรัพย์ อื่นรับเป็นมรดก ก่อนวัน ที่
๑๓ มีนาคม 2562 แต่ไม่ใช้บังคับกับผู้รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในทอดต่อ ๆ ไป
1.2 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
1.2.1 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงินเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์
1.2.2 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์
1.2.3 อสั งหาริ มทรั พย์ รอการขายของสถาบันการเงินที่มี กฎหมายเฉพาะจัด ตั้งขึ้ น
ตามกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์
1.2.4 ที่ ดิ นหรื อสิ่ งปลู กสร้ างที่ นํ ามาพั ฒนาเป็ นโครงการจั ดสรรเพื่ ออยู่ อาศั ย หรื อ
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรร
ที่ดินดังกล่าว
1.2.5 ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว
1.2.6 ที่ดินหรื อสิ่งปลู กสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นนิ คมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ดังกล่าว
1.2.7 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างรอการขาย เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
13 มีนาคม 2562
1.3 ลดภาษี ร้ อยละ 90 ของจํ านวนภาษีที่ จะต้องเสี ย สํ าหรับ ที่ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ างที่ใ ช้
ประโยชน์ในกิจการของสถานอุดมศึกษาและโรงเรียน ดังต่อไปนี้
1.3.1 สถานอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้ว ย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส่วนที่ 4
การลดและการยกเว้นภาษี
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.3.2 โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ได้แก่ โรงเรียนในระบบ และโรงเรียน
นอกระบบ ประเภทสอนศาสนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ
1.4 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สิน ที่ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬา
สวนสัตว์ สวนสนุก หรือที่จอดรถสาธารณะ
1.5 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม ดังต่อไปนี้
1.5.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางอากาศ เฉพาะส่วนของ
ที่ดินที่ใช้เป็นทางขึ้นลงอากาศยาน ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และหลุดจอดอากาศยานระยะไกล
1.5.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้ นฐานด้านคมนาคมทางบก ที่เป็นทางพิเศษ
และทางพิเศษระหว่างเมือง เฉพาะส่วนดังต่อไปนี้
(ก) ทางยกระดับ
(ข) ที่ดินที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ
(ค) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
1.5.3 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางราง เฉพาะส่วนดังต่อไปนี้
(ก) สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้า
(ข) ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน
(ค) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์สําหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า
1.6 ลดภาษีร้อยละ 50 ของจํา นวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้
1.6.1 อสั งหาริ มทรั พย์ ที่ เป็ นโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านพลั งงาน เฉพาะส่ วนของที่ ดิ นและ
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นโรงผลิตไฟฟ้า
1.6.2 อสั งหาริ มทรั พย์ ที่ เป็ นโครงสร้ างพื้ นฐานด้ านพลั งงาน เฉพาะส่ วนของที่ ดิ นและ
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อน
2. ลดหรื อ ยกเว้ น ภาษี ใ นกรณี ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งได้ รั บ ความเสี ย หายมากหรื อ ถู ก ทํ า ลาย
ให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป โดยมีแนวทาง ดังนี้
2.1 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดขึ้นและเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีในปีต่อไป โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(1) ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อ
และรายละเอียดความเสียหายภายในระยะเวลา สถานที่ และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด
(2) ประกาศรายชื่อผู้ เสี ยภาษีที่มาลงทะเบียน ณ สํ านักงานหรือที่ทําการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการสํารวจข้อมูลความเสียหายของผู้เสียภาษี
(4) จัดทําบัญชีรายชื่อ จํานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความ
เสียหายหรือถูกทําลาย และจํานวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(4.1) เสียหายไม่เกิน 2 ใน 3 ของจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย
(4.2) เสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี
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(5) รายงานบัญชีตาม (4) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี เพื่อขอความเห็นชอบ
ตามรอบระยะเวลาดังนี้
(5.1) รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน
(5.2) รอบที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม
(5.3) รอบที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม
(6) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างแก่ผู้เสียภาษีในปีต่อไป
3. ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย หรือ
ถูกรื้อถอน หรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซมในส่วนสําคัญ โดยมิได้ มีสาเหตุมาจาก
ผู้เสียภาษี โดยเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความ
เสียหายฯ
3.2 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการสํารวจข้อมูลความเสียหายของผู้เสียภาษี
3.3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทําบัญชีรายชื่อ จํานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
ได้รับความเสียหายฯ และจํานวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้บางส่วน ให้ลดภาษีตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
(2) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี
3.4 ให้ผู้ บริ หารท้องถิ่น รวบรวมและรายงานบัญชีตาม (3) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่
เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่
กรณี เพื่อขอความเห็นชอบตามรอบระยะเวลาดังนี้
(1) รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน
(2) รอบที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม
(3) รอบที่ 3 ภายในเดือนธันวาคม
3.5 เมื่ อได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ างประจํ าจั งหวั ดหรื อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้เสีย
ภาษีในปีต่อไป

1. การคานวณภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร
1.1 ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง
1.2 นํามูลค่าทุกแปลงมารวมกันเป็นฐานภาษี
1.3 นําฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่ 50 ล้านบาทโดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ
1.4 หลังจากหักฐานภาษี 50 ล้านบาทแล้ว คํานวณแยกเป็นรายแปลง แปลงใดมีพื้นที่ดินต่อ
กันให้นํามูลค่าฐานภาษีมารวมกันเพื่อคํานวณภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ส่วนที่ 5
การคานวณภาษี
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ตัวอย่าง
กรณีที่ 1 นาย ก.มีที่ ดินจํานวน 2 แปลง ทําการเกษตร แปลงที่ 1 เนื้อที่ดิน 10 ไร่ ราคา
ประเมิน ตารางวาละ 1,000 บาท แปลงที่ ๒ เนื้อที่ดิน 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
คงเหลือฐานภาษีที่ต้องนํามาคํานวณ =52,000,000 - 50,000,000 = 2,000,000
=2,000,000 x 0.01% = 200 บาท
กรณีที่ 2 นาย ก มีที่ดินใน อปท. แห่งหนึ่ง 10 แปลง ที่ดินไม่ติดต่อกัน ดังนี้
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 เนื้อที่ดิน 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 เนื้อที่ดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท
วิธีการคํานวณ ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง แล้วนําฐานภาษีมาหัก มูลค่าฐานภาษีที่
50ล้านบาทโดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ คือจะต้องนําแปลงที่ 1 มาหักฐานภาษีจํานวน 50 ล้านบาท
ที่เหลือคํานวณเป็นรายแปลง จะได้ ดังนี้
เนื่อที่
(ไร่)

จานวน
ตร.ว./ไร่

รวมจานวน
ตรว.

1

10

400

4,000

2
3
4
5
6
7
8
9
10

8
9
7
6
5
4
3
5
4

400
400
400
400
400
400
400
400
400

3,200
20,000 64,000,000
3,600
20,000 72,000,000
2,800
20,000 56,000,000
2,400
20,000 48,000,000
2,000
20,000 40,000,000
1,600
20,000 32,000,000
1,200
20,000 24,000,000
2,000
20,000 40,000,000
1,600
20,000 32,000,000
รวมภาษีที่ต้องชาระ 48,800 บาท

ตร.ว. ละ

เป็นเงิน
(บาท)

20,000 80,000,000

เหลือมูลค่าฐาน
ภาษี
30,000,000
(หัก 50 ลบ)
64,000,000
72,000,000
56,000,000
48,000,000
40,000,000
32,000,000
24,000,000
40,000,000
32,000,000

ภาษี
ที่ต้องชาระ
3,000
6,400
7,200
5,600
4,800
4,000
3,200
2,400
4,000
3,200

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แปลง
ที่
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กรณีที่ ๓ นาย ก มีที่ดินใน อปท.แห่งหนึ่ง 10 แปลง ที่ดินติดต่อกัน ดังนี้
แปลงที่ 1 เนื้อที่ดิน 10 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
แปลงที่ 2 เนื้อที่ดิน 8 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
แปลงที่ 3 เนื้อที่ดิน 9 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
แปลงที่ 4 เนื้อที่ดิน 7 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
แปลงที่ ๕ เนื้อที่ดิน 6 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
แปลงที่ 6 เนื้อที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
แปลงที่ 7 เนื้อที่ดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
แปลงที่ 8 เนื้อที่ดิน 3 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
แปลงที่ 9 เนื้อที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
แปลงที่ 10 เนื้อที่ดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท
วิธี การคํ านวณ ให้ คํ านวณมูลค่ าฐานภาษีรายแปลง แล้ วนําฐานภาษี มาหั กมูลค่ าฐานภาษี ที่
50 ล้านบาท โดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ คือจะต้องนําแปลงที่ 1, 3 , 2 , 4 มารวมกันเพื่อหักฐาน
ภาษีจํานวน 50 ล้านบาท ที่เหลือคํานวณรวมทุกแปลงจะได้ ดังนี้
เนื่อที่ (ไร่)

จานวน
ตรว./ไร่

1

10

400

4,000

4,000

16,000,000.00

2

9

400

3,600

4,000

14,400,000.00

3

8

400

3,200

4,000

12,800,000.00

4

7

400

2,800

4,000

11,200,000.00

5
6
7
8
9
10

6
5
4
3
5
4

400
400
400
400
400
400

2,400
4,000 9,600,000.00
2,000
4,000 8,000,000.00
1,600
4,000 6,400,000.00
1,200
4,000 4,800,000.00
2,000
4,000 8,000,000.00
1,600
4,000 6,400,000.00
รวมภาษีที่ต้องชาระ 4,760 บาท

รวมจานวน ตร.ว. ตร.ว. ละ

เป็นเงิน (บาท)

เหลือมูลค่าฐาน
ภาษี
ภาษี
ที่ต้องชาระ
หักมูลค่าฐาน
ภาษีแปลงที่ 1
หักมูลค่าฐาน
ภาษีแปลงที่ 2
หักมูลค่าฐาน
ภาษีแปลงที่ 3
หักมูลค่าฐาน
ภาษีแปลงที่ 4
440
(บางส่วน)
4,400,000
9,600,000.00
960
8,000,000.00
800
6,400,000.00
640
4,800,000.00
480
8,000,000.00
800
6,400,000.00
640
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ที่
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กรณีที่ 4 นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้างโรงเรือนไม้
เลี้ยงไก่เพื่อขาย เนื้อที่ 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 ได้รับ ยกเว้น ภาษี เนื่องจากเป็นกรณีใช้ที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรได้รับยกเว้น
ฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
กรณีที่ 5 บริษัท ก มีที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้างโรงเรือนไม้
เลี้ยงไก่เพื่อขาย เนื้อที่ 1,000 ตารางเมตร ราคาประเมินของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ตารางเมตรละ 3,550 บาท
อายุโรงเรือน 4 ปี
คํานวณมูลค่าของที่ดิน 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
บริ ษัท ก ไม่ได้รั บยกเว้นภาษี เนื่องจากยกเว้นให้ เฉพาะบุคคลธรรมดาที่ใช้ ที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรม ดังนั้น บริษัท ก ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กําหนดสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร
= 13,124,000 x 0.01% = 1,312.40 บาท

2. การคานวณภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย
2.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน
2.2 คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการหักค่าเสื่อม
2.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี
2.4 นํามูลค่าฐานภาษีที่ได้ตามข้อ 1.2 มาหักฐานมูลค่าฐานภาษีที่ยกเว้นตามเกณฑ์ ดังนี้
2.4.1 กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของตังเอง บ้านเป็นของตัวเอง
และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดใน
อัตรา ร้อยละ 0.03
2.4.2 กรณีบ้า นหลัก แรก มีเ อกสารสิท ธิที่ดิน เป็น ของคนอื่น บ้า นเป็น ของตนเอง
และมีชื่อในทะเบีย นบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 10 ล้านบาท ส่ว นที่เกิน
ให้คิดอัตราร้อยละ 0.02
2.4.3 กรณีบ้ านหลังอื่น ๆ หมายถึงไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ านแต่เป็นเจ้าของบ้ านไม่มีการ
ยกเว้นฐานภาษีให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุใน 3 ปีแรก ยกเว้นฐานภาษีให้กับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบเกษตรกรรม (กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์
ในที่ดินหรื อสิ่งปลูกสร้างของรัฐไม่ได้ รั บการยกเว้นภาษีตามมาตรา 97 แห่ งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนั้น การยกเว้นฐานภาษีในกรณีนี้จึงต้องตราเป็นกฎกระทรวง)
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ตัวอย่าง
กรณีที่ 1 นาย ก. มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท
ปลูกบ้านพักอาศัย 1 หลังเต็มพื้นที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พื้นที่ 80 ตาราเมตร ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคา
ประเมิน ตารางเมตรละ 7,500 บาท มีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 30,000 = 3,000,000 บาท
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 3 นาย ก. มีที่ดิน 200 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท ปลูกบ้านพัก
อาศัย ๒ หลังเต็มพื้นที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พื้นที่หลังละ 80 ตาราเมตร ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมิน
ตารางเมตรละ 7,500 บาท โดยบ้ านทั้ งสองหลั งนาย ก. ใช้พั กอาศัยเอง โดยมีเลขที่บ้ านแยกกั นและนาย ก.
มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คํานวณมูลค่าของที่ดินจํานวน 200 ตารางวา = 200 x 30,000 = 6,000,000 บาท
คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง หลังที่ 1 พื้นที่ 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. ได้รั บการยกเว้น ภาษีสํ าหรับที่ดินและบ้านหลั งที่ 1 เพราะมูล ค่าฐานภาษีไม่เกิน
50 ล้านบาท
คํ า นวณมู ล ค่ า ของสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หลั ง ที่ 2 พื้ น ที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หั กค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลื อเพียง 60%
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท
คํานวณภาษีบ้านหลังที่ 2 จะได้ 360,000 x 0.02% = 72 บาท
สรุป นาย ก. เสียภาษีทั้งหมดจํานวน 72 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กรณีที่ 2 นาย ก. มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท นาย ข.
ปลู ก บ้ า นพั ก อาศั ย 1 หลั ง เต็ ม พื้ น ที่ เป็ น บ้ า นไม้ 1 ชั้ น พื้ น ที่ 80 ตาราเมตร ปลู ก สร้ า งมาแล้ ว 10 ปี
ราคาประเมิน ตารางเมตรละ 7,500 บาท และนาย ข. มีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 30,000 = 3,000,000 บาท (นาย ก. เจ้าของที่ดิน
เป็นคนเสียภาษี)
คํานวณภาษีที่นาย 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
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กรณีที่ ๕ นาย ก. มีที่ดิน 200 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท ปลูกบ้านพัก
อาศัย ๒ หลังเต็มพื้นที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พื้นที่หลังละ 80 ตาราเมตร ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมิน
ตารางเมตรละ 7,500 บาท โดยบ้ า นหลั ง ที่ 2 มี ส่ ว นของที่ ดิ น ที่ ตั้ ง ของตั ว บ้ า นและที่ ดิ น ต่ อ เนื่ อ งรวม
80 ตารางวา และนาย ก. มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 หลังที่สองให้เช่าเพื่ออยู่
อาศัยเกินกว่า 3 ปี และคนเช่าไปจดทะเบียนการเช่าที่สํานักงานที่ดิน
คํ า นวณมู ล ค่ า ที่ ดิ น ของบ้ า นหลั ง ที่ 1 จํ า นวน 120 ตารางวา = 120 x 30,000
= 3,600,000 บาท
คํ า นวณมู ล ค่ า ของสิ่ ง ปลู ก สร้ า งหลั ง ที่ 1 พื้ น ที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หั กค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลื อเพียง 60%
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท
ฐานภาษีส่วนของที่ดิน และบ้านหลังที่ 1 = 3,600,000 + 360,000 = 3,960,000 บาท
นาย ก. ได้รั บการยกเว้น ภาษีสํ าหรับที่ดินและบ้านหลั งที่ 1 เพราะมูล ค่าฐานภาษีไม่เกิน
50 ล้านบาท
คํ า นวณมู ล ค่ า ที่ ดิ น ของบ้ า นหลั ง ที่ 2 จํ า นวน 80 ตารางวา = 80 x 30,000
= 2,400,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กรณีที่ 4 นาย ก. มีที่ดิน 200 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท ปลูกบ้านพัก
อาศัย ๒ หลังเต็มพื้นที่ เป็ นบ้านไม้ 1 ชั้น พื้นที่หลังละ 80 ตาราเมตร ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมิน
ตารางเมตรละ 7,500 บาท โดยบ้ า นหลั ง ที่ 2 มี ส่ ว นของที่ ดิ น ที่ ตั้ ง ของตั ว บ้ า นและที่ ดิ น ต่ อ เนื่ อ งรวม
80 ตารางวา และนาย ก. มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนหลังที่สองให้เช่า
คํ า นวณมู ล ค่ า ที่ ดิ น ของบ้ า นหลั ง ที่ 1 จํ า นวน 120 ตารางวา = 120 x 30,000
= 3,600,000 บาท
คํ า นวณมู ล ค่ า ของสิ่ ง ปลู ก สร้ า งหลั ง ที่ 1 พื้ น ที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หั กค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลื อเพียง 60%
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท
ฐานภาษีส่วนของที่ดิน และบ้านหลังที่ 1 = 3,600,000 + 360,000 = 3,960,000 บาท
นาย ก. ได้รั บการยกเว้น ภาษีสํ าหรับที่ดินและบ้านหลั งที่ 1 เพราะมูล ค่าฐานภาษีไม่เกิน
50 ล้านบาท
คํ า นวณมู ล ค่ า ที่ ดิ น ของบ้ า นหลั ง ที่ 2 จํ า นวน 80 ตารางวา = 80 x 30,000
= 2,400,000 บาท
คํ า นวณมู ล ค่ า ของสิ่ ง ปลู ก สร้ าง หลั ง ที่ 2 พื้ น ที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หั กค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลื อเพียง 60%
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท
ฐานภาษีส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 = 2,400,000 + 360,000 = 2,760,000 บาท
เนื่องจากเป็นการเช่าโดยไม่ได้จดทะเบียนการเช่า ดังนั้น ที่ดินของบ้านหลังที่ 2 และบ้านหลัง
ที่ 2 จะต้องเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
คํานวณภาษีส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 จะได้ 2,760,000 x 0.3% = 8,280 บาท
สรุป นาย ก. เสียภาษีทั้งหมดจํานวน 8,280 บาท
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กรณีที่ ๖ นาย ก. มีที่ดิน 200 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท ปลูกบ้านพัก
อาศัย ๒ หลังเต็มพื้นที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พื้นที่หลังละ 80 ตารางเมตร ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมิน
ตารางเมตรละ 7,500 บาท โดยบ้านหลังที่ 2 มีส่วนของที่ดินที่ตั้งของตั วบ้านและที่ดินต่อเนื่องรวม 80 ตาราง
วา และนาย ก. มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียงหลังที่ 1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 หลังที่สองให้เช่าทําการค้าเกินกว่า
3 ปี และคนเช่าไปจดทะเบียนการเช่าที่สํานักงานที่ดิน
คํ า นวณมู ล ค่ า ที่ ดิ น ของบ้ า นหลั ง ที่ 1 จํ า นวน 120 ตารางวา = 120 x 30,000
= 3,600,000 บาท
คํ า นวณมู ล ค่ า ของสิ่ ง ปลู ก สร้ า งหลั ง ที่ 1 พื้ น ที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หั กค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลื อเพียง 60%
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท
ฐานภาษีส่วนของที่ดิน และบ้านหลังที่ 1 = 3,600,000 + 360,000 = 3,960,000 บาท
นาย ก. ได้รั บการยกเว้น ภาษีสํ าหรับที่ดินและบ้านหลั งที่ 1 เพราะมูล ค่าฐานภาษีไม่เกิน
50 ล้านบาท
คํ า นวณมู ล ค่ า ที่ ดิ น ของบ้ า นหลั ง ที่ 2 จํ า นวน 80 ตารางวา = 80 x 30,000
= 2,400,000 บาท
คํ า นวณมู ล ค่ า ของสิ่ ง ปลู ก สร้ า งหลั ง ที่ 2 พื้ น ที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หั กค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลื อเพียง 60%
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท
ฐานภาษีส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 = 2,400,000 + 360,000 = 2,760,000 บาท
แม้ว่าจะเป็นการเช่าโดยจดทะเบียนการเช่า แต่ใช้ทําการค้าซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
ดังนั้น ส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 จะต้องเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
คํานวณภาษีส่วนของที่ดินและบ้านหลังที่ 2 จะได้ 2,760,000 x 0.3% = 8,280 บาท
สรุป นาย ก. เสียภาษีทั้งหมดจํานวน 8,280 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คํ า นวณมู ล ค่ า ของสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หลั ง ที่ 2 พื้ นที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500
= 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หั กค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลื อเพียง 60%
= 600,000 x 60% = 360,000 บาท
ฐานภาษีส่วนของที่ดินของบ้านหลังที่ 2 และบ้านหลังที่ 2 = 2,400,000 + 360,000
= 2,760,000 บาท
เนื่องจากเป็นการเช่าโดยจดทะเบียนการเช่าและใช้อยู่อาศัย ดังนั้น ที่ดินของบ้านหลังที่ 2
และบ้านหลังที่ 2 จะต้องเสียภาษีในอัตราอยู่อาศัย
คํานวณภาษีที่ดิน ของบ้ านหลั งที่ 2 และบ้านหลั งที่ 2 จะได้ 2,760,000 x 0.02%
= 552 บาท
สรุป นาย ก. เสียภาษีทั้งหมดจํานวน 552 บาท
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3. การคานวณภาษีสาหรับห้องชุด
3.1 คํานวณหามูลค่าของห้องชุด โดยนําจํานวนเนื้อที่ห้ องชุดไปคูณกับราคาประเมินของ
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
พื้นที่ 30 ตารางเมตร โดยนาย ก ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
คํานวณมูลค่าของห้องชุด = 30 x 25,000 = 750,000 บาท
ฐานภาษีของห้องชุด = 750,000 บาท
นาย ก ไม่ได้รับยกเว้นฐานภาษี ต้องเสียภาษีในอัตราอยู่อาศัย
คํานวณภาษี 750,000 x 0.02% = 150 บาท
สรุป นาย ก ต้องเสียภาษี 150 บาท
4. การคานวณภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น
4.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน
4.2 คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการหักค่าเสื่อม
4.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี
4.4 นํามูลค่าฐานภาษีที่ได้ตามข้อ 4.3. มาคํานวณภาษีตามอัตราภาษีที่กําหนด

กรณีที่ 2 นาย ก มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้าง
อพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น อายุ 10 ปี จํานวน 30 ห้อง ให้ เช่า จํานวน 29 ห้ อง อยู่เอง 1 ห้อง พื้นที่ห้องละ
50 ตารางเมตร ราคาประเมิน ตารางเมตรละ 7,800 บาท นาย ก มีชื่ อ อยู่ใ นทะเบียนบ้ าน ณ วัน ที่
1 มกราคม 2563
คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 5,000 = 500,000 บาท
คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง โดยนําพื้นที่สิ่งปลูกสร้างจํานวน 30 ห้อง ห้องละ 50 ตารางเมตร
คิดเป็นพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 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

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่าง
กรณีที่ 1 นาย ก. มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกตึก 3 ชั้น อายุ
15 ปี พื้นที่ 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. เสียภาษีทั้งหมดจํานวน 55,500 บาท
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กรณีที่ 3 โรงแรม ก. มีที่ดิน 1 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท สร้างอาคาร
โรงแรม 4 ชั้น ชั้นละ 1,850 ตารางเมตร สระว่ายน้ําขนาดพื้นที่ 50 ตารางเมตร อายุ 10 ปี ราคาประเมิน
โรงแรม ตารางเมตรละ 9,500 บาท ราคาประเมินสระว่ายน้ํา 8,000 บาท
คํานวณมูลค่าของที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ คิดเป็น 400 x 5,000 = 2,000,000 บาท
คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง
- อาคารโรงแรม โดยนําพื้นที่โรงแรม 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
- สระว่ายน้ํา พื้นที่ 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 ต้องเสียภาษีทั้งหมด 150,000 + 62,520 = 212,520 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ฐานภาษีส่วนของที่ดินและอพาร์ทเมนท์ = 500,000 + 10,530,000 = 11,030,000 บาท
นาย ก ใช้ประโยชน์ในอพาร์ทเมนท์เพื่ออยู่อาศัย และให้เช่า จึงเป็นการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภทในสิ่งปลูกสร้างเดียวกัน การคํานวณภาษีจึงต้องคํานวณตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์
คํานวณหาสั ดส่ ว นของการอยู่อาศัย โดยนําพื้นที่ของสิ่ งปลู กสร้างทั้งหมดมาเทียบเพื่อหา
สัดส่วน = ขนาดพื้นที่ของอพาร์ทเมนท์ทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร ใช้เพื่ออยู่อาศัย 1 ห้อง ขนาด 50 ตาราง
เมตร คิดเป็นสัดส่วน = 50 x 100 / 1,500 = 3.3%
ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย = 11,030,000 x 3.3% =
363,990 บาท
นาย ก ได้รั บยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีสํ าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย
เนื่องจากฐานภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 363,990 บาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท
คํานวณหาสัดส่วนของการให้เช่า โดยนําพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมาเทียบเพื่อหาสัดส่วน
= ขนาดพื้นที่ของอพาร์ทเมนท์ทั้งหมด 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
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กรณีที่ 4 บริ ษัท ก มีที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท มีโ รงเรือนที่ใช้
ประกอบอุตสาหกรรมขนาดพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ราคาประเมินโรงงานตารางเมตรละ 6,000 บาท
แพลนท์ปูน (เครื่องผสมคอนกรีต) ขนาดพื้นที่ 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
(แพลนท์ปูนถือเป็นเครื่องจักร 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 ต้องเสียภาษีทั้งหมด 150,000 + 56,000 = 206,000 บาท
5. การคานวณภาษีสาหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
กรณี ที่ 1 นาย ก มี ที่ ดิ น 1 ไร่ ปลู ก กล้ ว ย 2 ต้น บนที่ดิ น แปลงดั ง กล่ าว ราคาประเมิ น
ตารางวาละ 7,000 บาท (ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2561)
คํานวณมูลค่าของที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ = 400 x 7,000 = 2,800,000 บาท
ใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยปลูกกล้วย 2 ต้น มาตั้งแต่ปี 2561 ดังนั้น จึงถือเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
คํานวณภาษีในอัตราทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 2,800,000 x
0.3% = 8,400 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

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 เนื้อที่ 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 ได้นําที่ดินไปทํา ประโยชน์แล้ว
เมื่อผู้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม จึงถือว่าที่ดินนั้นใช้ประกอบการเกษตร และได้รับ
ยกเว้นฐานภาษีมูลค่า 50 ล้านบาท เมื่อคํานวณมูลค่าที่ดินของนาย ก แล้ว คิดเป็นมูลค่า 2,800,000 บาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท นาย ก จึงไม่ต้องเสียภาษี
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ส่วนที่ ๖
การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติภ าษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
สามารถประเมินภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรระมัดระวังแจ้งการ
ประเมิน ให้ ทัน ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหนังสือแจ้งประเมินให้ เป็นไปตามแบบที่กําหนด พร้อมส่ ง
รายละเอียดการคํานวณภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย
6.2 การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้ เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบี ยนตอบรั บ โดยให้ ส่ ง ณ ภู มิ ลํ าเนาหรื อถิ่ นที่ อยู่ หรื อสถานที่ ทํ าการของบุ คคลนั้ น ในระหว่ า งเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่ อยู่
หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ทําการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้
6.3 ถ้าไม่ส ามารถส่ งหนั งสื อได้ ให้ปิดหนังสื อในที่ที่เห็ นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ ห รือ
สถานที่ทําการของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้ เมื่อเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า
7 วัน นับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว
6.4 กรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พบว่ า มี ก ารประเมิ น ภาษี ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้
โดยทบทวนได้เพียง 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลาการชําระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) กรณีที่ต้องชําระเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี
และให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน
(2) กรณีที่มีการชําระภาษีไว้เกินกว่าจํานวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด เพื่อให้มา
รับเงินที่ชําระเกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
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บทที่ 5
การรับชาระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีชาระภาษี
เกินกาหนดระยะเวลา และการคืนเงินภาษี
1. การรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1.1 เมื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห นั ง สื อ แจ้ ง การประเมิ น แก่ ผู้ เ สี ย ภาษี ภ ายในเดื อ น
กุมภาพันธ์แล้ว ผู้เสียภาษีต้องนําเงินมาชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ สํานักงานเทศบาล
ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานเขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายกําหนด หรื อสถานที่อื่นที่ผู้ บริห ารท้องถิ่นกําหนด โดยให้ ถือวันที่พนักงานเก็บภาษี
ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชําระภาษี
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการรับชําระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
ได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําความตกลงเป็นหนังสือกับส่วนราชการนั้น และให้ส่วนราชการที่รับชําระภาษี
แทน สามารถหักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาษีที่รับชําระไว้แทนได้ โดยให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชําระภาษี
1.3 ผู้เสียภาษีอาจชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชําระผ่านธนาคาร
หรือโดยวิธีการอื่นใด เช่น ชําระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้น
กรณี ชํ า ระภาษี ท างไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ โดยส่ ง ธนาณั ติ ตั๋ ว แลกเงิ น ไปรษณี ย์
เช็ คธนาคาร หรื อเช็ค ที่ธ นาคารรั บ รองสั่ งจ่ ายให้ แ ก่อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ให้ ถือ ว่า วัน ที่ห น่ว ยงาน
ให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชําระภาษี
กรณีชําระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้ รับเงินค่าภาษีหรือ
วันที่มีการชําระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ เป็นวันที่ชําระภาษี

3. การเร่งรัดภาษีค้างชาระ
ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือไม่ชําระภาษีภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนชําระ
หรือไม่ชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเพิ่มเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างชําระ ที่จะต้อง
ติดตามเร่งรัดภาษีค้างชําระดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้
3.1 มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชําระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชําระ
ภาษีค้างชําระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
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2. การผ่อนชาระภาษี
ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชําระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอผ่อนชําระจะต้องมีจํานวนตั้งแต่ 3,000 บาท
ขึ้นไป และต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน ซึ่งกําหนดเวลาในการผ่อน
ชําระให้แบ่งได้ไม่เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน ดังนี้
2.1 งวดที่ 1 ชําระภายในเดือนเมษายน
2.2 งวดที่ 2 ชําระภายในเดือนพฤษภาคม
2.3 งวดที่ 3 ชําระภายในเดือนมิถุนายน
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3.2 ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชําระให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ใน
เขตท้องที่ของสํ านั กงานที่ดิน หรื อสํ านั กงานที่ส าขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิ ทธิและ
นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป
3.3 การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในที่ ดิ น หรื อ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้จะทําไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษี
ค้างชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้น หากต่อมาผู้เสียภาษีได้มาชําระภาษีค้างชํา ระพร้อมเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบดําเนินการแจ้งให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดิน
สาขาทราบ เพื่อถอนการอายัดดังกล่าวต่อไป

5. การขอรับเงินคืน
กรณีที่ผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจํานวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดย
ความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดย
ดําเนินการ ดังนี้
5.1 ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ชําระภาษี พร้อมทั้งส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคําร้องด้วย
5.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาคําร้องให้ผู้ยื่นคําร้องทราบ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง
5.3 ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งคืนเงิน
ให้แก่ผู้ยื่นคําร้อง โดยแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีคําสั่ง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียภาษีค้างชํา ระรวมทั้งเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่ม ดังนี้
4.1 ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด แต่ต่อมาได้มาชําระภาษีก่อนที่จะได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีค้างชําระ
4.2 ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20
ของจํานวนภาษีค้างชําระ
4.3 ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายหลังจากที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40
ของจํานวนภาษีค้างชําระ
4.4 ผู้เสียภาษีที่มิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของ
จํานวนภาษีค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มี
การชําระภาษี แต่ไม่ให้เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องชําระ
4.5 กรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น ให้ ข ยายกํ า หนดเวลาชํ า ระภาษี และได้ มีก ารชํ าระภาษีภ ายใน
กําหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพิ่มลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
4.6 เบี้ยปรับอาจงดได้ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่
เสี ย ภาษีจ ะต้ องยื่ น คําร้ องเป็ น หนั งสื อต่ อผู้ บริห ารท้อ งถิ่น เพื่อของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างชําระ และให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้ยึด อายัด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วแต่กรณี
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5.4 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่ น สั่ ง ให้ ด อกเบี้ ย แก่ผู้ ได้ รั บ คื น เงิ น ในอัตราร้อ ยละ 1 ต่ อเดื อน หรือ เศษของเดือนของเงิน ที่ได้ รับคื น
โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคําร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน
5.5 ถ้าผู้ยื่นคําร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผู้เสีย ภาษีร ายใดได้รั บ แจ้ งการประเมินแล้ วไม่เห็ นด้ว ยกับการประเมินตามมาตรา 44 ประเมิน
เพิ่มเติมตามมาตรา 53 หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 61 เนื่องจากเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียก
เก็บภาษีไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษี
ได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการ
เรียกเก็บภาษี
2. ผู้บริหารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคํา ร้องดังกล่าว และแจ้งคําสั่ง
พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า
3. หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคํา
ร้องของผู้เสียภาษี
4. กรณีที่ผู้ บริห ารท้องถิ่นเห็นชอบกับคําร้องของผู้เสียภาษี ให้ แ จ้งจํานวนภาษีที่จะต้องเสียเป็น
หนั งสื อไปยั งผู้เสี ย ภาษี และให้ ผู้ เสีย ภาษีมารับชําระภาษีคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสื อแจ้ง
ดังกล่าว
5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคําร้องของผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
6. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคําอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ดังกล่าว
7. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีอํานาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือเรียก หากผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นก็ได้
8. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รั บแจ้ งคําอุทธรณ์จากผู้บ ริหารท้องถิ่น และต้องแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผ ลเป็น
หนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน 15 วั น นับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ โดยจะเรียกเก็บภาษีเกินกว่าจํานวนภาษีที่ทํา
การประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่
9. หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกิ น 30 วัน นับแต่วันที่ครบกําหนด
ระยะเวลา 60 วั น และให้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ระยะเวลาที่ ข ยายออกไปพร้ อ มกั บ วั น ครบกํ า หนดระยะเวลา
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย
10. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป
ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็ นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
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การอุทธรณ์การประเมินภาษี
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11. กรณีที่คณะกรรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์ก ารประเมิน ภาษีวินิจ ฉัย ให้คืน เงินแก่ผู้อุท ธรณ์ ให้
แจ้งคําวินิจ ฉัย ให้ผู้บ ริห ารท้องถิ่น เพื่อให้มีคําสั่งคืนเงิน และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้มีคําสั่งคืนเงิน
12. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืน
เงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รั บคืน โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ชําระภาษีถึง
วันที่มีคําวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน
13. ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารั บเงินคืน ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
14. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยฟ้อง
เป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์
15. การคัดค้านและการอุทธรณ์ ไม่เป็นการทุเลาการชําระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะยื่นคําร้องต่อ
ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น ขอให้ ทุเลาการชําระภาษี ไว้ก่อ น และผู้ บ ริห ารท้องถิ่นมีคํ าสั่ ง ให้ ทุเ ลาการชํา ระภาษีแล้ ว
ในกรณีนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนภาษีที่ต้องเสียใน
ปีก่อน และจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรได้
16. ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระทํา
การใด ๆ เพื่อประวิงการชําระภาษี หรือจะกระทําการโอน ขาย จําหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือ
บางส่วนเพื่อให้พ้นอํานาจการยึดหรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีนั้นได้
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บทที่ 7
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินในทางกฎหมายมี ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคําพิพากษาศาล (มีการนําคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล)
๒. การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายเฉพาะ (ไม่ต้องนําคดีขึ้นสู่การพิจารณา
สํ า หรั บ การบั ง คั บ ทางปกครองตามมาตรา ๖๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ภาษีที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให้อํานาจผู้บริหารท้องถิ่นออกคํา สั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ค้างชําระภาษี โดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินให้นําวิธีการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งหมายถึง การดําเนินการออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีโดยมิต้องนําคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้กําหนดขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น
จึงต้องวางแนวทางไว้ ดังนี้
1. ก่อนที่จะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อออกคําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ค้างชําระภาษี จะต้องตรวจสอบก่อนว่าได้มีการแจ้ งการประเมินภาษีตามแบบที่กฎหมายกําหนดแล้ว
หรือไม่
๒. เมื่อได้แจ้งการประเมินภาษีแล้ว แต่ผู้ เสียภาษียังไม่ได้ชําระภาษี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี ห นั ง สื อ แจ้ ง เตื อ นภายในเดื อ นพฤษภาคม เพื่ อ ให้ ผู้ ค้ า งชํ า ระภาษี ม าชํ า ระภาษี เบี้ ย ปรั บ และเงิ น เพิ่ ม
ให้ครบถ้วน โดยกํา หนดระยะเวลาแจ้ งเตือนให้มาชําระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
ดังกล่าว
๓. ก่อนเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระ
ภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ต้องพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน
๔. เมื่อพ้นกําหนด ๙0 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้ วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่บัญญัติว่า อํานาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไว้ใน
กฎหมายเฉพาะ การบังคับทางปกครองต้องใช้เท่าที่จําเป็น ดังนั้น จึงควรมีหนังสือแจ้งเตือนก่อนการบังคับทาง
ปกครองเป็นครั้งสุดท้าย
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ เสีย
ภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ เพื่อนําเงินมาชําระภาษีค้างชําระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
อั น เนื่ อ งมาจากการยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ได้ แต่ ถ้ า ในกรณี ผู้ อ อกคํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น
นายกเทศมนตรี นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล และนายกเมื อ ง พั ท ยา ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแล้วจึงออกคําสั่งยึดหรืออายัดแล้วแต่กรณี
๖. สําหรับวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ กําหนดให้นําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม แต่เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจ ดังนี้
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6.1 มีหนังสือเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคํา
6.2 สั่งให้ผู้เสียภาษีนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่ นอันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างชําระ
มาตรวจสอบได้
6.3 การออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี โดยคําสั่งให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการออกคําสั่ง
และทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึ ดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นฯ และต้องปิดคําสั่งไว้ ณ สํานักงานหรือที่ทํา
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ชุมชนในตําบล หมู่บ้านที่จะทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานอื่นกับส่งคําสั่งให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบ
6.4 เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นโดยให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ตรวจค้นต้องมีไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ หรือประเภททั่วไประดับชํานาญงานเป็นหัวหน้าชุดทําการตรวจค้น
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจค้นต้องแสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้รับการตรวจค้นทราบความประสงค์ในการตรวจค้น พร้อมทั้งแสดงความบริสุทธิ์ใจ ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทําการตรวจค้นไม่มี
สิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา และบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของคําสั่งตรวจค้นฉบับที่ 1 พร้อมทั้งให้ผู้รับการตรวจค้น
ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งตรวจค้น หากไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุไว้ด้วย
(3) ต้องทําต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น หากไม่สามารถตรวจค้นได้ ให้แจ้งเจ้าพนักงานตํา รวจ
ท้องที่ทราบ เพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น
(4) ต้ อ งใช้ ค วามละเอี ย ดรอบคอบมิ ให้ เ อกสาร หลั กฐานเกี่ ย วกับ การบั ง คับ ชํ า ระภาษี
ถูกปิดบังซ่อนเร้น และใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบังคับ
ชําระภาษีเท่านั้น
(5) ต้ อ งตรวจค้ น โดยสุ ภ าพ ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ เกิ ดความเสี ยหาย กระจั ดกระจาย
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประอบการของผู้รับการตรวจค้นโดยไม่จําเป็น
(6) กรณีไม่อาจตรวจค้น ต่อหน้าผู้ รับการตรวจค้น ให้ นําพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานี
ตํารวจท้องที่เพื่อลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐาน
(7) เมื่อทําการตรวจค้นเสร็จให้ผู้ทําการตรวจค้นบันทึกรายละเอียดการตรวจค้นตามแบบ
แนบท้ายระเบียบนี้จํานวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ โดยมอบ
บันทึกฉบับที่ 1 ให้ผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่ 2 ติ ดไว้กับสมุดคําสั่งให้ทําการตรวจค้น และฉบับที่ 3 ติดไว้กับ
บัน ทึกเสนอคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้ าที่ พร้อมทั้งให้ผู้ ทําการตรวจค้นและผู้ รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารหลักฐานที่ทําการตรวจยึดทุกฉบับด้วย
(8) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําการตรวจค้นจัดทําบันทึกรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้ายระเบียบ
นี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที หรือในวันทําการแรก
(9) การออกคําสั่งตรวจค้นต้องจัดทําทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน
7. เพื่อประโยชน์ในการสืบหาทรัพย์สิน ผู้บริหารท้องถิ่นควรกําหนดตัวเจ้าหน้าที่สืบทรัพย์อย่างน้อย
สองคนขึ้นไป เพื่อร่วมกันสืบหาข้อมูลทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีว่ามีข้อมูลทรัพย์สินอยู่ ณ ที่ใดบ้างสําหรับ
ตัวอย่างแหล่งข้อมูลในการสืบหาทรัพย์สินมีดังนี้
7.๑ กรมที่ ดิ น หรื อ สํ า นั ก งานที่ ดิ น ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ จ ดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ สําหรับการขอตรวจสอบความเป็นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
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ของผู้ค้างชําระภาษี หรือภาระผูกพัน หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ และขอสําเนาโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ เป็นต้น
7.๒ สถาบันการเงิน /ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ หรือสาขา ซึ่งผู้ค้างชําระภาษีมีภูมิลําเนา
หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ โดยทําหนังสือขอข้อมูลในบัญชีเงินฝากของผู้ค้างชําระภาษี โดยแจ้งรายชื่อ นามสกุล
เลขบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเงินได้ จํานวนเงินที่ค้างชําระภาษี หรือข้อมูลอื่นที่จําเป็นให้สถาบัน
การเงิน /ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ หรือสาขา ทราบ เพื่อทําการส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ค้างชําระ
ภาษีต่อไป
7.๓ สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ สํานักงานสรรพากรจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้ เพื่อ
ทราบข้อมูลต่างๆ เช่น รายการทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี เป็นต้น เป็นการทราบถึงที่มาของรายได้ของผู้ค้างชําระ
ภาษีในเบื้องต้น
7.4 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนยานพาหนะตามกฎหมาย

แนวทางการดาเนินการยึดทรัพย์สิน
๑. ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษี (ยึด)
(๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน/เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สอยส่วนตัว รวมราคาไม่เกิน ๕ หมื่นบาท
(๒) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ รวมราคาไม่เกิน ๑ แสนบาท
(๓) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ทําหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของผู้ค้างภาษี
(๔) ทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษี
(๕) ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น แหวนประจําตระกูล เป็นต้น
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7.5 ที่ว่าการอําเภอ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ หรือการ
จดทะเบียนตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์พาหนะตามที่กฎหมายกําหนด
7.6 ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ผู้ค้างภาษีมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาต่างๆ
เช่น สัญญาจ้าง สัญญาเช่า โดยผู้ค้างภาษีได้มีการวางหลักประกันสัญญากับหน่วยงานที่ทําสัญญาดังกล่าว
7.7 เมื่อได้ข้อมูลทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีแล้ว ให้จัดทํา บันทึกเป็นหนังสือเพื่อเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยจัดทําตารางบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน รายละเอียดประเภททรัพย์สิน ประมาณราคา
ทรัพย์สิน ภาระติดพันในทรัพย์สิน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อออกคําสั่งเป็นหนังสือยึดหรืออายัด
แล้วแต่กรณี แต่กรณีการออกคําสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ก่อนดําเนินการออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีภาษีที่ ดินและ สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว
๘. เมื่อ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดได้ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการดํ าเนิน การออกคําสั่ งยึ ด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิ นแล้ว ผู้บริ หารท้องถิ่นก็สามารถออกคําสั่งเป็นหนังสือเพื่อทําการยึดหรืออายัดต่อไปได้
โดยผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับภาษี อย่างน้อยสองคนขึ้นไป เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่
ตามคําสั่งดังกล่าว
๙. กรณี คํา สั่ งยึ ดให้ ทํ าการปิ ดคํา สั่ ง ยึด ทรัพ ย์สิ น ไว้ที่อํ าเภอ สํ า นัก งานหรื อที่ทํ าการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ชุมชนในตําบล หมู่บ้านที่ยึดทรัพย์สิน พร้อมกับส่งคําสั่งยึดทรัพย์สินนั้นให้เจ้าของ
ทรั พย์ สิน ทราบด้วย และกรณีมีคําสั่งอายัดให้ส่ งคําสั่ง อายัดให้ ผู้ ค้างชําระภาษีทราบด้วย เพื่อให้งดเว้น
การจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ถูกอายัดนั้น
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๒. เจ้าพนักงานบังคับภาษี จะต้องทําการยึดทรัพย์สินในเวลากลางวันหรือเวลาทําการของสถาน
ประกอบการนั้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจออกคําสั่งก็ให้กระทําได้
๓. ก่อนยึดทรัพย์สิน เจ้าพนักงานบังคับภาษีต้องแสดงคําสั่งยึดทรัพย์สินต่อผู้ค้างชําระภาษี ถ้าไม่ปรากฏ
ตัว บุ คคลดังกล่ าวให้ แสดงต่อบุ คคลซึ่ งบรรลุ นิติภ าวะที่ อยู่ในสถานที่นั้นหรือผู้ ค รอบครองทรัพย์สิ นทราบ
แต่ถ้าไม่พบบุคคลใดให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรื อเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเป็นพยานเพื่อทําการยึดทรัพย์สิน
ดังกล่าวนั้น และต้องแจ้งให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบโดยเร็ว
๔. เจ้าพนักงานบังคับภาษี มีอํานาจเท่าที่จําเป็นในการค้นสถานที่ใด ๆ อันเป็นของผู้ค้างชําระภาษี
หรือผู้ค้างชําระภาษีได้ครอบครองอยู่ ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชีหรือกระทาการใด ๆ ตามสมควร
หรือเพื่อเปิดสถานที่อยู่หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้ว รวมทั้งตู้นิรภัยหรือที่เก็บของอื่น ๆ แล้วรายงานให้ผู้มี
อํานาจออกคําสั่งทราบ
๕. การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อยสองคน
โดยแต่ ง เครื่ อ งแบบและแสดงบั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในระหว่ า งปฏิ บั ติ ง าน
พร้อมอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๖. วิ ธี ก ารยึ ด สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ จั ด เตรี ย มหลั ก ฐานที่ ต รวจสอบได้ / ไป ณ ที่ ตั้ ง ทรั พ ย์ / บั น ทึ ก
รายละเอียดทรัพย์/ประทับตราทรัพย์
๗. การยึดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างจะต้องทาการยึดให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยวิธีประทับตราหรือ
กระทาโดยวิธีอื่นใดที่เห็นสมควร
๘. การยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้นําหนังสือสําคัญสาหรับทรัพย์สินนั้นมาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
ถ้าเป็นที่ดินต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ เพื่อจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือสําคัญ
แห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นยังไม่ออกหรือนํามาแสดงไม่ได้หรือหาไม่พบ ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้ถือว่าการ
ที่ได้แจ้งการยึดต่อผู้ค้างภาษีและเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว
๙. การยึดทรัพย์สินที่จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทราบเพื่อเจ้า
พนักงานจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน
๑๐. ถ้ามีผู้ขัดขวาง ให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีชี้แจงแต่โดยดีก่อน ถ้าผู้นั้นยังขัดขวางอยู่อีกให้เจ้า
พนักงานบังคับภาษีขอความช่วยเหลือจากเจ้ าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํา รวจเพื่อดาเนินการยึด
ทรัพย์สินต่อไป
๑๑. กรณี ท รั พ ย์ สิ น ถู ก เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ยึ ด หรื อ อายั ด ไว้ แ ทนเจ้ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาแล้ ว
ห้ามมิให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพย์สินนั้นอีก แต่ให้ยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลที่ออกหมาย
บังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นตามแบบที่ศาลกํา หนด เพื่อขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือ
จําหน่ายทรัพย์สินนั้น
๑๒. การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด
(๑) เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําการยึด
(๒) ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของขนย้ายลําบากให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดพิจารณามอบ
ให้บุคคลที่สมควรดูแล
(๓) การมอบตาม (๒) ผู้มอบต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหาย เว้นแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย
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๕. ก่อ นทํ า การขายตลาดจะต้ อ งปัก ธงเครื่ อ งหมายการขายทอดตลาดเป็ น ธงหมากรุ ก ขาวแดง
ณ สถานที่ขายทอดตลาด อ่านประกาศ ข้อสัญญา คําเตือน เงื่อนไขอื่นๆ ในการขายทอดตลาดโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ขาย
๖. การขายทอดตลาดจะต้องมีการร้องขานราคา ๓ ครั้ง เช่น หนึ่งแสนบาท ครั้งที่ ๑ หนึ่งแสนบาท ครั้งที่ ๒
หนึ่งแสนบาท ครั้งที่ ๓ เมื่อไม่มีผู้ใดให้ราคาสูงกว่าหลังจากขานครั้งที่ 3 ให้ตกลงขาย โดยวิธีการเคาะไม้ หรือ
ทํากิริยาอื่นใด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดได้ทราบว่าตกลงขายทรัพย์ที่ยึดนั้นแล้ว
๗. กําหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินควรดําเนินการ ดังนี้
7.๑ กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นที่ดิน ให้กําหนดวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สิน
7.๒ กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ กําหนดวันขาย
ทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สิน
7.๓ กรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป็ น และเร่ ง ด่ ว น คณะกรรมการจั ด การขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น อาจ
ดําเนินการขายทอดตลาดได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน นับแต่วันยึดทรัพย์สินเสร็จ
7.4 กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นของสดหรือเสียง่ายให้นําออกขายได้ทันทีหรือขายโดยวิธีอื่น
๘. ห้ามมิให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจําเป็นที่พอจะชํา ระ
ภาษีค้างชําระ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม และไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทน
๙. กรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระเงินภาษีค้างชําระ
เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาดแล้ว
ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนการยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ สิ น นั้ น และแจ้ ง ถอนการยึ ด หรื อ อายั ด ไปยั ง
เจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ชําระค่าภาษีค้างชําระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว
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แนวทางการดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้ค้างชําระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีปลัด
ผู้อํานวยการสํานัก/กองคลังท้องถิ่ น และเจ้าพนักงานบังคับภาษีเป็นกรรมการ และฝ่ายเลขานุการจัดทําสรุป
รายงานผลการขายทอดตลาดดังกล่าว
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําประกาศขายทอดตลาดแสดงรายละเอียดทรัพย์สินที่จะขาย
ดังนี้
- ชื่อเจ้าของทรัพย์ ผู้สั่งให้ขาย
- รายเอียดของทรัพย์ที่จะขาย โดยกําหนดประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด อายุทรัพย์ เท่าที่ทราบ
- ระบุ ข้ อ สั ญ ญา คํ า เตื อ น เงื่ อ นไขต่ า งๆ เช่ น ราคาเริ่ ม ต้ น ของทรั พ ย์ อั ต ราการเพิ่ ม ราคา
การประมูล เป็นต้น
- กําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ขายทอดตลาด
๓. จัดส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้ค้างชําระภาษี และผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย
๔. ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ที่ชุมชน สถานที่ราชการ
อันสมควรจะปิดได้ และแจ้งในหนังสือพิมพ์ฉบับที่แพร่หลายทั่วไป ให้รู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
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แนวทางการดาเนินการอายัดทรัพย์สิน
๑. การอายัดทรัพย์สินเป็นการสั่งให้ผู้ค้างชําระภาษีหรือบุคคลภายนอก มิให้จําหน่าย จ่ายโอนหรือ
กระทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้ สั่งอายัดไว้ หรือการสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้
นําส่งทรัพย์สินหรือชําระหนี้แก่ผู้ค้างชําระภาษี และให้ส่งมอบหรือชําระหนี้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 และเงินสงเคราะห์หรือบํานาญที่รัฐได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ค้างชําระภาษี
3.3 เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของ
พนักงานลูกจ้างหรือคนงาน นอกจาก (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ผู้ค้างชําระภาษีในฐานะที่เป็นบุคคลเหล่านั้น
หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ค้างชําระภาษีตามจํานวนที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร
3.4 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับ เนื่องจากความตายของบุคคลอื่นจํานวน
ตามที่จําเป็น
3.5 มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่า สิทธิเรียกร้องใดไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
3.5.1 เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
3.5.2 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
3.5.3 ค่าทดแทน
3.5.4 ค่ารักษาพยาบาลที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับจากประกันสังคม
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๑๐. ห้ า มมิ ใ ห้ ข ายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของผู้ เ สี ย ภาษี ใ นระหว่ า งเวลาที่ ใ ห้ คั ด ค้ า นหรื อ อุ ท ธรณ์
ตามมาตรา 73 หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด
๑๑. เงิน ที่ ได้ จ ากการขายทอดตลาดทรั พย์ สิ นให้ หั ก ไว้เ ป็ นค่ า ภาษีค้ า งชํ า ระ เบี้ ย ปรั บ เงิ นเพิ่ ม
และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้ค้างชําระภาษี
๑๒. กรณีที่เป็นการขายทอดตลาดตามคําพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น ให้ แ จ้ ง รายการภาษีค้ า งชํา ระสํ า หรั บที่ ดิ น หรื อ สิ่ งปลู ก สร้ า งนั้น ต่ อ เจ้ า พนัก งานบั ง คั บคดี เพื่ อ ให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับจํานวนค่าภาษีค้างชําระ และนําส่งเงิน
ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชําระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชําระดังกล่าว
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๔. ต้องให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินก่อนที่จะดําเนินการอายัด เนื่องจากเป็นข้อมูลของบุคคลการกระทําการ
สืบทรัพย์ควรกระทําด้วยความระมัดระวัง
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระ
เงิน ซึ่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนดให้นําวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรั พ ย์ สิ น ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง มาบั ง คั บ ใช้ โ ดยอนุ โ ลม
จึ ง ไม่ มี ร ายละเอี ย ด
วิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการบังคับทางการปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีค วามเชี่ยวชาญใน
การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและ
มอบหมายให้หน่วยงานอื่นหรือเอกชนดําเนินการแทนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่
กําหนดให้ชําระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐต้องสูญเสี ยรายได้ในที่สุด ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใน
การบังคับทางปกครองเพื่อให้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ไว้เป็นแนวทางในการใช้มาตรการทางปกครอง
ซึง่ การบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินจะแบ่งการบังคับเป็น ๒ กรณี ได้แก่
(๑) การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องดําเนินการยึด อายัด ภายในสิบปีนับแต่
คํา สั่ ง ให้ ชํา ระเงิ น เป็ น ที่ สุ ด โดยพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้กําหนดเพิ่มอํานาจในการสื บ ทรั พย์ รวมทั้ง ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรั พย์ สิ น ตามมาตรา ๖๓/๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกฎกระทรวงกําหนดขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวไว้ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวง)
(๒) การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี หน่วยงานของรัฐจะต้องสืบทรัพย์ก่อน และถ้าได้ข้อมูล
ทรัพย์สินมาแล้ว อาจยื่นต่อศาลที่มีอํานาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแทนได้
โดยการบังคับคดีจะต้องดําเนินการยึดหรืออายัดภายในสิบปีนับแต่คําสั่งให้ชําระเงินเป็นที่สุด
โดยที่มาตรา ๖๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้กําหนดว่า ถ้าบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็นว่า
การใช้มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามบทบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่นั้นจะใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้แทนได้ ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่า การใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับผู้ค้างชําระ นั้น อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่า หรือ อาจ
เกิดผลสําเร็จในการดําเนินการน้อยกว่าการใช้มาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด อายัด ขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน หรือไม่สามารถบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถใช้
ดําเนินการตามขั้นตอนการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
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โทษทางอาญา
1. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบั ติห น้ าที่ของพนักงานสํ ารวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 หรือของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือของพนักงานประเมิน
ตามมาตรา 45 หรือหนังสือเรียกหรือคําสั่ งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
ตามมาตรา 63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
3. ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา 33
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
4. ผู้ ใดขั ดขวางหรื อไม่ปฏิ บั ติตามคําสั่ งของผู้ บริ หารท้องถิ่นตามมาตรา 62 หรือทําลาย ย้ายไปเสี ย
ซ่อนเร้ น หรือโอนไปให้แก่บุ คคลอื่นซึ่งทรั พย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่ งให้ยึด หรืออายัด ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตาม มาตรา 80
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
6. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
7. ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติ
บุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
ความผิ ดตามข้อ 1 , 2 , 3 และ 5 ให้ผู้ บริ หารท้องถิ่นหรื อผู้ซึ่งผู้ บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจ
เปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้ และเมื่อผู้กระทําความผิดชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน
ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ถ้าผู้กระทําผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรื อเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้ดําเนินคดีต่อไป
เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในข่ายต้องเสี ยภาษีของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย จํานวนผู้เสียภาษี จํานวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ จํานวน
ผู้ค้างชําระภาษี และจํานวนเงินภาษีค้างชําระ ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด
ภายในเดื อ นมกราคมของทุ ก ปี เพื่ อ รวบรวมและเสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด เก็ บ ภาษี ให้ แ ก่
กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทําขึ้น
2. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับแล้วจัดส่งข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี
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๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. กฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 256๒
๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้
ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
๕. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร
๖. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การ
หรือสถานสาธารณกุศล
๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษี โรงเรือนและที่ ดิน และกฎหมายว่าด้ว ย
ภาษีบารุงท้องที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจากั ด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็น ต้น ไป เว้น แต่การจัด เก็ บภาษี สาหรับ ที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้ บังคั บ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๙) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
(๑๐) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๙
(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๒) พระราชบั ญ ญั ติ กาหนดราคาปานกลางของที่ ดิ น สาหรับ การประเมิน ภาษี บ ารุงท้ อ งที่
พ.ศ. ๒๕๒๙
มาตรา ๔ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ใดที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง
หรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน
ของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบารุง
ท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามความตกลง
ระหว่างประเทศ หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“ผู้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสี ย ภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ มี ห น้ า ที่ ช าระภาษี แ ทนผู้ เ สี ย ภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคล
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร
เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง แต่ ไม่ ห มายความรวมถึ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) เขตเทศบาล
(๒) เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) เขตเมืองพัทยา
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึง
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) นายกเมืองพัทยา
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) เทศบัญญัติ
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
(๕) ข้อบัญญั ติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความ
รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“คณะกรรมการกาหนดราคาประเมิ นทุ น ทรัพ ย์ ” หมายความว่า คณะกรรมการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“คณะอนุกรรมการประจาจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี
“พนักงานสารวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่สารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่
“พนักงานประเมิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี
“พนั กงานเก็บภาษี ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับชาระภาษี และเร่งรัด
การชาระภาษี
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของตน
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ภาษี ที่ จั ด เก็ บ ได้ ในเขตองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใด ให้ เป็ น รายได้ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๘ ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทาการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงอื่นใด
(๓) ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น ที่ ท าการสถานทู ต หรือ สถานกงสุ ล ของต่ างประเทศ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไป
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(๕) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือ
กิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด
หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๖) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
(๗) ทรัพ ย์ สิน ที่ เป็ น ของมู ล นิ ธิห รื อ องค์ ก ารหรือ สถานสาธารณกุ ศ ลตามที่ รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
(๙) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด
(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๑๒) ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๙ ผู้ซึ่ งเป็ นเจ้าของหรือครอบครองที่ ดินหรือสิ่งปลู กสร้างอยู่ ในวันที่ ๑ มกราคม
ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับปีนั้น ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด ให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รั บยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
มาตรา ๑๑ ให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับชาระภาษีแทนตามมาตรา ๕๐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับชาระ
มาตรา ๑๓ การส่งคาสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น ให้เจ้าหน้าที่
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ทาการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
บุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการที่ปรากฏว่าเป็นของ
ผู้เสียภาษีนั้นก็ได้
ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการที่กาหนดในวรรคหนึ่งได้ จะกระทาโดยวิธีปิดหนังสือในที่
ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความ
ในหนังสือพิมพ์ก็ได้
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว
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มาตรา ๑๔ กาหนดเวลาการชาระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือกาหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลาดังกล่าว
มีเหตุจาเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกาหนดเวลาได้ ให้ยื่นคาร้องขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาก่อน
กาหนดเวลาสิ้น สุด ลง เมื่ อผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น เป็ น การสมควร จะให้ ขยายหรือ ให้ เลื่ อ น
กาหนดเวลาออกไปอีกตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
กาหนดเวลาต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นเป็นการสมควร จะขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
หมวด ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสรรพากร และ
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็ น เลขานุ ก าร และอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการของกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) วินิจฉัยปัญหาเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม และตามที่กระทรวงการคลัง
หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ
(๒) ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉั ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ คาวินิ จฉัยของคณะกรรมการวินิ จฉัยภาษีที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่ สุด
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยในภายหลัง คาวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่มีคาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า งได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย
คาปรึกษาหรือคาแนะน าเกี่ยวกับการจัด เก็บภาษี แ ละการปฏิ บัติต ามพระราชบั ญ ญั ตินี้แล้ว ให้แ จ้ง
คาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนานั้ น
และให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบหมายก็ได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
คณะกรรมการภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
มาตรา ๒๑ ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด ” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
จานวนห้าคน นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลจานวนห้าคน เป็นกรรมการ และให้ท้องถิ่นจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น เป็นกรรมการร่วมด้วยจานวนหนึ่งคน
ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลูก สร้างประจาจังหวัด มีห น้ าที่ และอ านาจพิ จารณาให้
ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด
ให้ ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗
และให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งมาตรานี้ ค าว่า “ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น อื่ น
ในจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ให้นาความ
ในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดได้ให้คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาแก่ผู้บริห ารท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว
ให้ส่งคาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา พร้อมทั้งส่งให้
คณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา
ดังกล่าว
การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔ ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จานวนภาษีที่จัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคานวณภาษี
ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
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ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย
ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ได้รับตามวรรคสองและวรรคสาม และให้จัดส่งข้อมูล
ที่มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
การรวบรวมและการจั ด ส่ งข้ อ มู ล ตามมาตรานี้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย
หมวด ๔
การสารวจและจัดทาบัญชีรายการทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๒๖ เพื่ อ ประโยชน์ ในการจั ด เก็ บ ภาษี องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อาจจั ด ให้ มี
การสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๒๗ ก่อนที่จะดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
กาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสารวจเพื่อปฏิบัติการ
ดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๒๘ ให้ พ นั ก งานส ารวจมี ห น้ าที่ แ ละอ านาจสารวจที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้างภายใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นแก่การประเมินภาษี
ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสารวจต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บั ต รประจ าตั ว ตามวรรคสอง ให้ เป็ น ไปตามแบบที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
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มาตรา ๒๙ ในการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานสารวจมีอานาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ทาการได้ และมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี
ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง พนั ก งานส ารวจอาจขอให้ ผู้ เสี ย ภาษี ชี้ เ ขตที่ ดิ น หรื อ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามวรรคหนึ่งให้แก่พนักงานสารวจ ให้พนักงานสารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานสารวจได้ดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่ว นท้ องถิ่น แล้ว ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัด ทาบัญ ชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
โดยต้องแสดงประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และรายละเอี ยดอื่ น ที่ จ าเป็ น แก่ การประเมิ นภาษี ตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่อื่น ด้วยตามที่เห็น สมควร ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิ บ วั น พร้ อ มทั้ ง ให้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เสี ย ภาษี แ ต่ ล ะรายตามประกาศบั ญ ชี ดั ง กล่ า ว
ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ผู้เสียภาษี เห็ น ว่าบัญ ชีรายการที่ ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ ได้จัด ท าขึ้ น
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้พนักงานสารวจดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง
ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการดาเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องจากผู้เสียภาษี
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น หรื อ สิ่ งปลู ก สร้า งเปลี่ ย นแปลงไป ไม่ ว่ า
ด้วยเหตุใด อันมีผลทาให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
หกสิบวัน นั บแต่วัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๓๔ การแจ้ ง ประกาศก าหนดระยะเวลาที่ จ ะท าการส ารวจตามมาตรา ๒๗
การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา ๓๐ การแจ้งผลการดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็ จจริงตามมาตรา ๓๒ และการแจ้งการเปลี่ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิน หรือ
สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๓๓ อาจดาเนินการโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธกี ารอื่นใดได้ ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
หมวด ๕
ฐานภาษี อัตราภาษี และการคานวณภาษี
มาตรา ๓๕ ฐานภาษี เพื่ อ การคานวณภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ได้แ ก่ มู ลค่ าทั้ งหมด
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
การคานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(๒) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
กรณี ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ม่ มี ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ การค านวณมู ล ค่ า ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ที่ ค ณะอนุ ก รรมการประจ าจั ง หวั ด ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
มาตรา ๓๖ ให้กรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีกาหนด
ราคาประเมิ น ทุ น ทรัพ ย์ที่ ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็ นห้ องชุด ตามมาตรา ๓๕ ให้ แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เป็ น ห้ อ งชุ ด นั้ น ตั้ ง อยู่ ใ น
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดประกาศ
ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
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มาตรา ๓๗ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม
ของฐานภาษี
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม (๑) ต้องเป็นการทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัต ว์น้ า และกิจการอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการจัดทาประกาศดังกล่าวให้นาความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย
การใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตาม (๒) ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
ที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้ างที่ ทิ้ งไว้ ว่า งเปล่ าหรื อ ไม่ ได้ ท าประโยชน์ ต ามควรแก่ ส ภาพตาม (๔)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกาหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัต ราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัต ราภาษีที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง และจะกาหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ก็ได้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอานาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดอัตราภาษีที่ใช้
จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้ ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ประจาจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม
ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ไม่เห็ นชอบกับอัต ราภาษี
ตามร่างข้อบัญ ญั ติท้ องถิ่น ดังกล่าว ให้ ส่งความเห็น เกี่ยวกับ อัต ราภาษี คืนผู้บริห ารท้องถิ่นเพื่ อเสนอ
สภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจา
จังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
หากสภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้ องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
กาหนด
มาตรา ๓๙ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สานักงาน
หรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของปีนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน
การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการคานวณภาษีไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท
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ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดั งกล่ าวเป็ น ที่ อยู่ อาศั ยและมี ชื่ ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ วยการทะเบี ยนราษฎรในวั น ที่
๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ ค านวณ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มิให้นาความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาใช้ บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ เจ้ า ของซึ่ งเป็ น บุ ค คลธรรมดาใช้ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และมี ชื่ อ อยู่ ในทะเบี ย นบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจาเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศกาหนด โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา ๔๒ การค านวณภาษี ใ ห้ ใ ช้ ฐ านภาษี ข องที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งซึ่ ง ค านวณได้
ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามมาตรา ๓๗ ตามสัดส่วนที่กาหนดในมาตรา ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้า งที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีสาหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๗ (๔) ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม
หมวด ๖
การประเมินภาษี การชาระภาษี และการคืนภาษี
มาตรา ๔๔ ในแต่ ล ะปี ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง การประเมิ น ภาษี โดยส่ ง
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
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การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
และจานวนภาษีที่ต้องชาระ
มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ชาระภาษีแทนผู้เสียภาษี
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยสาบสูญ
(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
(๕) ผู้ชาระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชาระบัญชี
(๖) เจ้าของรวมคนหนึง่ คนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่า
เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ
มาตรา ๔๙ ให้ ผู้เสียภาษีชาระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจานวนภาษีที่ได้มี
การแจ้งประเมิน ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานเทศบาล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล
(๒) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(๓) สานั กงานเขตที่ ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ สาหรับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา
(๕) ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด สาหรับที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจกาหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นสถานที่สาหรับชาระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
การชาระภาษีต ามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
เป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับชาระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
การชาระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๑ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับการชาระภาษี ผู้เสียภาษีอาจชาระภาษี
โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ หรื อ โดยการช าระผ่ านธนาคารหรือ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใด ทั้ ง นี้
การชาระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้ น ให้ เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
กรณี ช าระภาษี ท างไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ให้ ผู้ เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รับ แจ้ ง
การประเมิน โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับ รอง สั่งจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชาระภาษี
กรณี ชาระโดยผ่ านทางธนาคารหรือ วิ ธีก ารอื่ น ใด ให้ ผู้เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รับ แจ้ ง
การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่กาหนด และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ
วันที่มีการชาระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่กาหนดเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๒ ในการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชาระเป็นงวด
งวดละเท่า ๆ กันก็ได้
จานวนงวดและจานวนเงินภาษีขั้นต่าที่จะมีสิทธิผ่อนชาระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การผ่อนชาระให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ผู้ เสี ย ภาษี ต ามวรรคหนึ่ งไม่ ช าระภาษี ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดในการผ่ อ นช าระ
ให้ ผู้ เสี ยภาษี ห มดสิ ทธิ ที่ จะผ่ อนช าระ และต้ องเสี ยเงิ นเพิ่ มอี กร้ อยละหนึ่ งต่ อเดื อนของจ านวนภาษี
ที่ค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
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มาตรา ๕๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี
มีหน้าที่ต้องเสียได้ ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้าย
แห่งกาหนดเวลาการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ต้องมีการชาระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี
ตามวรรคหนึ่ง และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ในกรณีที่มีการชาระภาษีไว้เกินจานวนที่จะต้ องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพื่อให้
มารับเงินที่ชาระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา ๕๔ ผู้ ใดเสี ย ภาษี โดยไม่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย หรื อ เสี ย ภาษี เกิ น กว่ าจ านวนที่ ต้ อ งเสี ย
ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ภายในสามปีนับแต่วันที่ชาระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นคาร้องส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบคาร้องด้วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาคาร้องให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในเก้ าสิบ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ คาร้อง ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เห็ น ว่าผู้ยื่ น คาร้องมี สิ ท ธิ
ได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคาร้อง โดยต้องแจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่ง
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประเมิ น ภาษี ผิ ด พลาด
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน
ที่ได้รับคืนโดยไม่คดิ ทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคาร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงิน
ที่ได้รับคืน
ถ้ า ผู้ ยื่ น ค าร้ อ งไม่ ม ารั บ เงิน คื น ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง ให้ เงิ น นั้ น ตกเป็ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๗
การลดและการยกเว้นภาษี
มาตรา ๕๕ การลดภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระทาได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจานวนภาษีที่จะต้องเสีย
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี เหตุ อั น ท าให้ ที่ ดิ น ได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ท าให้ สิ่ งปลู ก สร้ า ง
ถู ก รื้ อ ถอนหรื อ ท าลาย หรื อ ช ารุ ด เสี ย หายจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งท าการซ่ อ มแซมในส่ ว นส าคั ญ
ให้ ผู้ เสี ย ภาษี มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าขอลดหรื อ ยกเว้ น ภาษี ที่ จะต้ อ งเสี ยต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ ต ามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
เมื่อมีการยื่นคาขอลดหรือยกเว้นภาษีตามวรรคหนึง่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามี เหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกคาสั่งลด
หรือยกเว้นภาษีได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หมวด ๘
ภาษีค้างชาระ
มาตรา ๕๘ ภาษีที่มิได้ชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชาระ
มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทามิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา ๖๐ ว่ามีภาษีค้างชาระสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๗
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มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างชาระให้ สานั กงานที่ดิ น หรือ สานั กงานที่ ดิน สาขา ซึ่งที่ดิ น หรือสิ่ งปลูก สร้างอยู่ในเขตท้ อ งที่ ของ
สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกาหนดเวลาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๑ เพื่ อ ประโยชน์ ในการเร่งรั ด ภาษี ค้ างช าระ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชาระภาษีค้างชาระ
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กาหนดในหมวด ๙
มาตรา ๖๒ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
เพื่อนาเงินมาชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน นั้ น ได้ แต่ห้ ามมิ ให้ ยึด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้เสียภาษี
เกินกว่าความจาเป็นที่พอจะชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การออกค าสั่ งเป็ น หนั งสื อ ยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล และนายกเมืองพัทยา
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์สินของผู้เสียภาษี ตามวรรคหนึ่ง ให้นาวิธีการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งมาตรานี้ การยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ เสี ย ภาษี
ไม่ ให้ ห มายความรวมถึ งการยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ มี ห น้ าที่ ช าระภาษี แ ทน
ตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๖๓ เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๖๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจ
(๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคา
(๒) สั่งให้ผู้เสียภาษีนาบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจาเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างชาระ
มาตรวจสอบ
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(๓) ออกคาสั่งเป็น หนั งสือให้ เจ้าหน้าที่ ทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึด บัญ ชี เอกสารหรือ
หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี
(๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถามบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น
เท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
การดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเรียกหรือคาสั่ง และการออกคาสั่งและทาการตาม (๓) หรือ (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีได้นาเงิน
มาชาระค่าภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
และดาเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ชาระค่าภาษีที่ค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๖๕ การขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน ของผู้เสียภาษี ต ามมาตรา ๖๒ จะกระท ามิได้
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา ๘๒
และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคาคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด
มาตรา ๖๖ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา ๖๒ ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างชาระ
เบี้ ยปรับ เงิน เพิ่ม และค่าใช้จ่ายอัน เนื่ องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สินนั้ น
เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี
มาตรา ๖๗ ในกรณี ที่ เป็ น การขายทอดตลาดที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้ างใดตามค าพิ พ ากษา
ก่อนทาการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษีค้างชาระ
สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้ นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อทาการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจาก
การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจานวนค่าภาษีค้างชาระ และนาส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อชาระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชาระดังกล่าว
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หมวด ๙
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ
สี่สิบของจานวนภาษีค้างชาระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจานวนภาษีค้างชาระ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด แต่ต่อมาได้ชาระภาษี
ภายในเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ ให้เสียเบี้ยปรับร้อ ยละยี่สิบของจานวน
ภาษีค้างชาระ
มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนของจานวนภาษีค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให้นาเบี้ยปรับมารวม
คานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย
ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายกาหนดเวลาชาระภาษี และได้มีการชาระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ ข ยายให้ นั้ น เงิ น เพิ่ ม ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ล ดลงเหลื อ ร้ อ ยละศู น ย์ จุ ด ห้ า ต่ อ เดื อ นหรื อ
เศษของเดือน
เงิน เพิ่ ม ตามมาตรานี้ ให้ เริ่ม นั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลาช าระภาษี จ นถึ งวัน ที่ มี ก ารช าระภาษี
แต่มิให้เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น
มาตรา ๗๑ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๒ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี
หมวด ๑๐
การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี
มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้ รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๓
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา ๖๑ แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้
ยื่นค าร้องต่อ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่ น ตามแบบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ทั้ งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณี
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ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคาร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องดังกล่าว และแจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น ชอบกั บ ค าร้อ งของผู้ เสี ย ภาษี ให้ แ จ้ งจ านวนภาษี
ที่จะต้องเสียเป็น หนั งสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชาระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาไม่ เห็ น ชอบกั บ ค าร้ อ งของผู้ เสี ย ภาษี ให้ ผู้ เสี ย ภาษี นั้ น
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ดังกล่าว
การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการชาระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นคาร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชาระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีแล้ว
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากจานวนภาษี
ที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการชาระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่า
ผู้เสียภาษีได้กระทาการใด ๆ เพื่อประวิงการชาระภาษี หรือจะกระทาการโอน ขาย จาหน่าย หรือ
ยักย้ายทรัพ ย์สิน ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้พ้ นอานาจการยึด หรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมี อานาจ
เพิกถอนคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีนั้นได้
มาตรา ๗๔ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมิ น ภาษี ป ระจ าจั ง หวั ด ” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจานวนหนึ่งคน ผู้แทนของผู้บริห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจานวน
ไม่ เกิ น สองคน เป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งประธานกรรมการและกรรมการ
โดยตาแหน่งแต่งตั้งอีกจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทน
ของผู้บริหารท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กาหนด
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ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมที่ดนิ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมสรรพากร ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปลัดกรุง เทพมหานคร เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่ งแต่ งตั้ งอี ก จ านวน
ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๗๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๔
และมาตรา ๗๕ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีคาสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่อง
อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๗๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ให้นาความใน
มาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้
มาตรา ๘๐ เพื่ อ ประโยชน์ ในการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมิ น ภาษี มี อ านาจออกหนั ง สื อ เรี ย กผู้ อุ ท ธรณ์ ห รื อ บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ ง มาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือเรียก
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้
มาตรา ๘๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษี มีอานาจสั่งไม่รับอุทธรณ์
ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งคาอุทธรณ์ จากผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ และต้องแจ้งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนั งสือไปยังผู้อุทธรณ์ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ ทั้งนี้
จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บภาษีเกินกว่าจานวนภาษีที่ทาการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบกาหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีคาวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์
ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีคาสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้มีคาสั่งคืนเงิน
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิ ดทบต้น นับแต่วันที่
ชาระภาษีถึงวันที่มีคาวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงินที่ได้รับคืน
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๘๒ ผู้ อุ ท ธรณ์ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมินภาษี โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙
หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่ งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือ
ของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือ
ทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรือ
อายัด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๘๘ ผู้ ใดแจ้ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ น าพยานหลั ก ฐานอั น เป็ น เท็ จ มาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ การกระท าของกรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๙๐ ความผิ ด ตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรื อ มาตรา ๘๗
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป
เงิ น ค่ า ปรับ ที่ ไ ด้ จ ากการเปรี ย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เกิ ด ขึ้ น ในเขตองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษี
บารุงท้องที่ และกฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคาปานกลางของที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญั ตินี้ ให้ ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัด เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ
ภาษีบารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงชาระหรือที่คา้ งอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๙๒ ให้ ก รมที่ ดิ น จัด ส่งข้อ มู ลรูป แปลงที่ ดิ น และข้ อมู ลเอกสารสิ ท ธิของที่ ดิน และ
สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๘
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มาตรา ๙๓ มิให้นาความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๔ ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(๒) ที่ดิ น และสิ่ งปลูกสร้างที่ เจ้าของซึ่ งเป็ นบุ ค คลธรรมดาใช้เป็ นที่ อยู่อ าศัยและมีชื่อ อยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินสี่สิบล้านบาท แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก
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๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น
ที่อยู่อาศัยตาม (๒) และ (๓)
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตรา
ภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดสี่
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท แต่ไม่เกิน ห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด
(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ
ศูนย์จุดสี่
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่ งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙๕ ในสองปีแรกของการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคานวณได้ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๐
หรื อ มาตรา ๔๑ แล้ ว คู ณ ด้ ว ยอั ต ราภาษี ต ามมาตรา ๙๔ ตามสั ด ส่ ว นที่ ก าหนดในมาตรา ๓๘
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมี อาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสาหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจานวนที่สูงกว่าจานวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษี บารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชาระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลู กสร้างตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มีผ ลใช้บั งคับ ให้ ผู้เสีย ภาษี ช าระภาษี ต ามจานวนที่ ต้ องเสีย หรือ
พึงชาระในปีก่อน เหลือจานวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษี ดังนี้
(๑) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
(๒) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจานวนภาษีที่เหลือ
(๓) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
มาตรา ๙๘ การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดทรัพย์สินที่ได้รบั ยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้ำง
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๘ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง
(๑) ทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์
และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้ำขึ้นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เฉพำะส่วนที่ได้ใช้เพื่อกำร
ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ในรำชกำร รำชกำรในพระองค์ หรือหน่วยงำนในพระมหำกษัตริย์
(ข) ใช้ในกิจกำรอื่นใดในพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์
(ค) ใช้เป็นศำสนสถำนไม่ว่ำของศำสนำใดที่ใช้เฉพำะเพื่อกำรประกอบศำสนกิจหรือกิจกำร
สำธำรณะ หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบำทหลวง ไม่ว่ำในศำสนำใด หรือเป็นศำลเจ้ำ
ทั้งนี้ หำกเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้เพื่อกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นเฉพำะส่วนที่มิได้
ใช้หำผลประโยชน์
(๒) ทรัพย์สินของรัฐวิสำหกิจที่ยังมิได้ใช้ในกิจกำรของรัฐวิสำหกิจและยังมิได้ใช้หำผลประโยชน์
“รัฐวิสำหกิจ” หมำยควำมว่ำ
(ก) องค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของรัฐบำล กิจกำรของรัฐ
ตำมกฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนั้น หรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของ
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่กระทรวงกำรคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ
ร้อยละห้ำสิบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่ำงเปล่ำในสนำมบินรอบบริเวณทำงวิ่ง ทำงขับ หรือลำนจอดอำกำศยำน
ที่กัน ไว้เพื่อควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนขั้นต่ำของข้อกำหนดว่ำด้วยมำตรฐำนสนำมบินที่สำนักงำน
กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด
(๔) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นทำงรถไฟหรือทำงรถไฟฟ้ำซึ่งใช้ในกิจกำรของกำรรถไฟหรือ
กำรรถไฟฟ้ำโดยตรง
“ทำงรถไฟ” หมำยควำมว่ำ ถนนหรือทำงซึ่งได้วำงรำงเพื่อกำรเดินรถไฟ และให้หมำยควำม
รวมถึง อุโมงค์ สะพำน ทำงยกระดับ ห้องระบบอำณัติสัญญำณประจำสถำนี ซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่ำนเสมอ
ระดับทำงรถไฟ ที่ทำกำรหอสัญญำณ และชำนชำลำสถำนีเฉพำะพื้นที่บริเวณที่ผู้โดยสำรรอเพื่อขึ้นหรือ
ลงจำกรถไฟ
“ทำงรถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ รำงหรือทำงสำหรับรถไฟฟ้ำแล่นโดยเฉพำะ ไม่ว่ำจะจัดสร้ำง
ในระดับพื้น ดิน เหนื อหรือใต้พื้น ดิน หรือพื้นน้ำ หรือผ่ำนไปในอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ และ
ให้ ห มำยควำมรวมถึงเขตทำง ไหล่ทำง ทำงเท้ำ ทำงออกฉุกเฉิน อุโมงค์ สะพำน ทำงยกระดับ
เขื่อนกั้นน้ำ ท่อหรือทำงระบำยน้ำ ท่อหรือทำงระบำยอำกำศ กำแพงกันดิน รั้วเขต และหลักระยะ
(๕) ทรัพย์สินที่ใช้สำหรับกำรสำธำรณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงกำรของ
กำรเคหะแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเคหะแห่งชำติ
(๖) ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศ
กำหนด ทั้งนี้ เฉพำะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้เพื่อสำธำรณประโยชน์
(๗) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอำคำร
(๘) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสำธำรณะ
(๙) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นถนน ลำน และรั้ว
(๑๐) ที่ดินที่มีกฎหมำยกำหนดห้ำมมิให้ทำประโยชน์
(๑๑) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำกำรของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำของต่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2
อุตตม สำวนำยน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๗ ก
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้ำงบำงประเภทได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคสาม มาตรา 23 วรรคสี่
มาตรา 24 มาตรา 30 มาตรา 56 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง มาตรา 63 วรรคสอง และมาตรา 74
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
“กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ซึ่งได้รับเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
“เหตุ อั น พ้ น วิ สั ย ที่ จ ะป้ อ งกั น ได้ โ ดยทั่ ว ไป” หมายความว่ า เหตุ ที่ เ กิ ด จากสาธารณภั ย
เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า
ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม
และภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ก่อการร้าย กองกาลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
และยากที่จะป้องกัน ได้โดยทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วย
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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หมวด 1
การเลือกกรรมการภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม
และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง
ส่วนที่ 1
การเลือกกรรมการภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม
ข้อ 5 ในกรณีไม่มีกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือว่างลง หรือมีจานวนน้อยกว่าห้าคน
ให้ ส านั ก งานส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ นจั ง หวัด ส ารวจจั ด ท าบัญ ชี รายชื่ อนายกเทศมนตรี หรื อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ที่ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศรายชื่อ โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด และสานักงานหรือที่ทาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จะดาเนินการคัดเลือกผู้แทนตาแหน่งนั้น
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้กาหนดจานวนกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะรับสมัครคัดเลือก
วันที่ เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือกด้วย
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ตามบัญชีรายชื่อตามข้อ 5 ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการภาษีทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ จะต้องส่งหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อ 7 องค์ประชุมของการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีนายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เข้าร่วมประชุม ดังนี้
(1) มีนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีรายชื่อน้อยกว่าสิบคน
ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าจานวนสามคน ถือเป็นองค์ประชุม
(2) มีนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีรายชื่อตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
ต้องมีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ถือเป็นองค์ประชุม
ข้อ 8 ให้ น ายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี คนหนึ่ง
มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามจานวนที่ประกาศคัดเลือกแต่ไม่เกิน
ห้าคน
ข้อ 9 วิ ธี ก ารคัด เลือ กนายกเทศมนตรี หรื อ นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัด
เพื่อเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) วิ ธี ล งคะแนน ให้ แ จกใบลงคะแนนที่ มี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ท า
เครื่องหมายกากบาท (X) แล้วนามาหย่อนลงในภาชนะที่กาหนด
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(2) การตรวจนับคะแนน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ตรวจ
นับคะแนน
(3) กรณีใบลงคะแนนตาม (1) มีการลงคะแนนคัดเลือกเกินจานวนที่คัดเลือก ไม่ให้นา
ใบลงคะแนนนั้นมานับคะแนน
(4) ในกรณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั น ในล าดั บ เดี ย วกั น หลายคน ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลากรายชื่ อ
ผู้ได้คะแนนเท่ากัน เพื่อเรียงลาดับที่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว
(5) เมื่อตรวจนั บคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัด ทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิน และสิ่ ง ปลู ก สร้ าง โดยเรี ย งตามล าดับ คะแนนจากสู ง ไปหาต่า
พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกดังกล่าวด้วย แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศบั ญชี รายชื่อ ผู้ ไ ด้รั บเลื อกเป็น กรรมการภาษีที่ ดิน และสิ่ ง ปลู กสร้ าง โดยปิ ด ไว้ ใ นที่ เปิด เผย
ณ ศาลากลางจังหวัด และสานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบต่อไป
(6) ให้ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งตาม (5)
มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันประชุมคัดเลือก
ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ต้องดาเนินการคัดเลือก ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีรายชื่อ
ตามข้อ 5 จานวนห้าคน หรือน้อยกว่าห้าคน หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร
(2) มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวนห้าคน หรือ น้อยกว่าห้าคน
หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร
ข้อ 11 ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ส มั ค รเป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ มี ผู้ ส มั ค ร
แต่น้ อยกว่าจานวนที่รับสมัคร ให้ ดาเนิ นการคัด เลือกโดยใช้วิธีประชุมนายกเทศมนตรี หรือนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี คั ดเลือกกันเองให้ครบตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง โดยให้นาความ
ในข้อ 9 (2) (3) (4) (5) และ (6) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 12 เมื่ อ กรรมการภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูก สร้ าง มี จ านวนน้ อยกว่ าห้า คนหรือน้ อยกว่า
ที่ จ ะประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กตามข้ อ 10 (1) และภายหลั ง มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เพิ่มขึ้น ให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ให้ครบจานวนตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ 13 การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นอานาจเฉพาะตัว ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องกระทาด้วยตนเอง ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะทาหน้าที่แทนหรือจะมอบให้
ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้
ข้อ 14 เมื่อตาแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีหรือว่างลง หรือมีจานวน
น้อยกว่าห้าคน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตามข้อ 9 (6) ซึ่ งมีลาดับสูงสุดในขณะนั้น
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเหตุ
ดังกล่าว โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด และสานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แทนตาแหน่งที่ว่างทราบโดยเร็ว
ส่วนที่ 2
การเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง
ข้อ 15 การเลื อ กผู้ แ ทนของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
เพื่อเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี จานวนไม่เกินสองคน ให้นาความในส่วนที่ 1
การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด 2
การแจ้งและการส่งเรื่องเกี่ยวกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา 23 วรรคสี่
ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ได้ให้คาปรึกษาหรื อ
คาแนะนาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
โดยอย่างน้อยให้มีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) หนังสือขอคาปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดซึ่งมีการอ้างอิง
ประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) หนังสือให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
(๔) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ข้อ 17 กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือกระทรวงมหาดไทย
เคยมีคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็น
เดี ย วกั น หรื อ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น มาก่ อ นแล้ ว ปลั ด กระทรวงมหาดไทยจะตอบโดยส่ ง ค าวิ นิจฉัย
ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน าที่ เ คยให้ ไ ว้ ไ ปให้ ค ณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด
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โดยไม่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ มี ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ใหม่ ก็ ไ ด้ เว้ น แต่ กรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรพิจารณาทบทวนคาวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา 23
ข้อ 18 เมื่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งส่ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ค าปรึ ก ษา
หรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 19
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาตามมาตรา 23 แล้ว ให้กระทรวงมหาดไทย
แจ้งคาวินิ จฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด อื่ น และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ข้อ 19 กระทรวงมหาดไทยอาจดาเนิ นการเผยแพร่คาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนา
ของกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด 3
การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง ตามมาตรา 24
ข้อ 20 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ จานวนภาษีที่จัดเก็บ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐาน
ในการคานวณภาษีของปีที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ต้องจัดส่งและรวบรวมให้แก่กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
(1) รายงานสรุปผลการจัด เก็บภาษีที่ ดินและสิ่ งปลู กสร้างที่อ ยู่ใ นข่ ายต้องเสี ยภาษีของปี
ที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) จานวนผู้เสียภาษี
(ข) จานวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้
(ค) จานวนผู้ค้างชาระภาษี
(ง) จานวนเงินภาษีค้างชาระ
(2) ข้อมูลการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการ
คานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
ข้อ 21 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลตามข้อ 20 ให้แก่คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
ตามข้ อ 20 พร้ อ มทั้ ง เสนอแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาการจั ด เก็ บภาษี ที่ ดิ นและสิ่ ง ปลู ก สร้ างให้แ ก่
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กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทาขึ้น
ข้อ 22 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับรายงานตามข้อ 21 แล้ว
จัดส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ดังนี้
(1) จัดส่งข้อมูลตามข้อ 20 (1) และ (2) และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ 21
ให้กระทรวงการคลัง
(2) จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ตามข้ อ 20 (1) และข้ อ เสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาตามข้ อ 21
ให้คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด 4
การจัดทาบัญชีรายการทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30
ข้อ 23 ให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนาข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลู กสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส ารวจแล้ ว มาจั ด ท าบั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เพื่ อ ประกาศไว้
ณ ส านั ก งานหรื อ ที่ ท าการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ สถานที่ อื่ น ตามที่ เ ห็ น สมควร
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) รายการที่ดิน ประกอบด้วย
(ก) ประเภทที่ดิน
(ข) เลขที่เอกสารสิทธิ์
(ค) เลขที่ดิน
(ง) หน้าสารวจ
(จ) จานวนเนื้อที่ดิน
(ฉ) ลักษณะการทาประโยชน์ในที่ดิน
(๒) รายการสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
(ก) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
(ข) เลขที่สิ่งปลูกสร้าง
(ค) จานวนพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
(ง) ลักษณะการทาประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง
(จ) อายุสิ่งปลูกสร้าง
(๓) รายการอาคารชุด ประกอบด้วย
(ก) ชื่ออาคารชุด
(ข) เลขที่ห้องชุด
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(ค) จานวนพื้นที่ห้องชุด
(ง) ลักษณะการทาประโยชน์ในห้องชุด
ข้อ 24 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยจัดทาแยก
เป็นชุดเรียงลาดับตามประเภทที่ดิน และชื่ออาคารชุด
ข้อ 25 การจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบตามข้อ 24
ให้ระบุลาดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
หมวด 5
การลดหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 วรรคหนึง่
ข้อ 26 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในปีต่อไปเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีได้ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ประกาศให้ ผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ป ระสงค์ จ ะขอลดหรื อ ยกเว้ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อั น พ้ น วิสั ย ที่ จ ะป้ อ งกั นได้โ ดยทั่ วไปมาลงทะเบี ย นแจ้ ง รายชื่ อ และรายละเอียด
ความเสี ย หายของที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อั น พ้ น วิ สั ย ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ภายใน
ระยะเวลา สถานที่ และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนด
(2) ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่มาลงทะเบียนตาม (1) ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการสารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย
ของผู้เสียภาษีที่มีรายชื่อในประกาศตาม (2)
(4) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี จานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับ
ความเสียหายหรือถูกทาลาย และจานวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(ก) เสียหายไม่เกินสองในสามของจานวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย
(ข) เสียหายเกินกว่าสองในสามของจานวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี
(5) รายงานบัญชีตาม (4) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี เพื่อขอความเห็นชอบ
การลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา ดังนี้
(ก) รอบที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน
(ข) รอบที่สอง ภายในเดือนสิงหาคม
(ค) รอบที่สาม ภายในเดือนธันวาคม
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(6) เมื่ อ คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) กรณีลดภาษี ให้ เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจานวนที่คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว
ในปีต่อไป
(ข) กรณียกเว้นภาษี ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป
ข้อ 27 นอกจากกรณีมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอน หรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
ต้องซ่อมแซมในส่วนสาคัญ โดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไปได้ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ได้ รั บ ความเสีย หาย หรื อ ถู ก รื้ อถอน หรื อ ท าลาย หรื อ ช ารุ ด เสี ย หายจนเป็น เหตุใ ห้ต้ องซ่อมแซม
ในส่วนสาคัญ
(2) ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น แต่ งตั้งเจ้ าหน้าที่ เพื่ อดาเนินการส ารวจเนื้อที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีที่มายื่นคาร้องตาม (1)
(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี จานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอน หรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้อง
ซ่อมแซมในส่วนสาคัญ และจานวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้บางส่วน ให้ลดภาษีลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
(ข) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี
(4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีตาม (3) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณี เพื่อขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา ดังนี้
(ก) รอบที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน
(ข) รอบที่สอง ภายในเดือนสิงหาคม
(ค) รอบที่สาม ภายในเดือนธันวาคม
(5) เมื่ อ คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดาเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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(ก) กรณีลดภาษี ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจานวนที่คณะกรรมการภาษี
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว
ในปีต่อไป
(ข) กรณียกเว้นภาษี ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป
หมวด 6
การออกคาสัง่ และทาการตรวจค้น และการเข้าไปในทีด่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษี
ตามมาตรา 63 วรรคสอง
ข้อ 28 การตรวจค้น ต้อ งกระท าในเวลาระหว่า งพระอาทิ ต ย์ ขึ้นถึง พระอาทิ ต ย์ ต ก หรือ
ในระหว่างเวลาทาการของผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ข้อ 29 การตรวจค้นต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับชาระภาษีค้างชาระ
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยต้องมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานต่าง ๆ ก่อนดาเนินการตรวจค้น
ข้อ 30 คาสั่งให้ ทาการตรวจค้น ให้จัด ทาขึ้นจานวนสามฉบับ ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ฉบับที่หนึ่งนาไปแสดงแก่ผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่สองติดไว้กับสมุดคาสั่งให้ทาการตรวจค้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึกเสนอคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการทาการตรวจค้น
ข้อ 31 ในการตรวจค้น
(1) เจ้าหน้ าที่ซึ่งทาการตรวจค้นในแต่ละครั้ง ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสองคน โดยมีข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าประเภทวิชาการระดับชานาญการ หรือประเภท
ทั่วไประดับชานาญงานขึ้นไป เป็นหัวหน้าชุดที่ทาการตรวจค้น
(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งทาการตรวจค้นจะต้องแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น
ทุกกรณี พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับการตรวจค้นทราบถึงความประสงค์ในการตรวจค้น โดยแสดงความบริสุทธิ์
ให้ผู้รับการตรวจค้นเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้นไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา และให้บันทึก
ไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของคาสั่งตรวจค้นฉบับที่หนึ่ง พร้อมให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อรับ ทราบ
คาสั่งตรวจค้นนั้น หากผู้รับการตรวจค้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกถึงเหตุนั้นไว้ด้วย
(3) ต้องกระทาต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น หากไม่สามารถทาการตรวจค้นได้ด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าพนักงานตารวจแห่งท้องที่นั้นทราบ เพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น
(4) ต้ อ งใช้ ค วามละเอี ย ดรอบคอบมิ ใ ห้เอกสาร หลั ก ฐานที่เ กี่ย วกั บการบั งคับ ชาระภาษี
ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ และให้ใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่สาคัญและเป็นประโยชน์
ต่อการบังคับชาระภาษีเท่านั้น
(5) ต้องทาการตรวจค้นโดยสุภาพ ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย กระจัดกระจาย
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประกอบการของผู้รับการตรวจค้นจนเกิน
ความจาเป็น
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ข้อ 32 การตรวจค้นที่ไม่อาจกระทาต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้น
นาพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานีตารวจแห่งท้องที่เพื่อลงบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตารวจ
แห่งท้องที่
ข้อ 33 การปฏิบัติเมื่อทาการตรวจค้นแล้วเสร็จ
(1) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ท าการตรวจค้ น จั ด ท าบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการตรวจค้ น ตามแบบท้ า ย
ระเบียบนี้จานวนสามฉบับ พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง และให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อ
รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกล่าว โดยบันทึกฉบับที่หนึ่งมอบให้กับผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่สอง
ติดไว้กับสมุดคาสั่งให้ทาการตรวจค้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึก
เสนอคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการทาการตรวจค้น
(2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้น ลงลายมือชื่อกากับเอกสารหลักฐาน
ที่ทาการตรวจยึดทุกฉบับ หากจานวนเอกสารหลักฐานมีจานวนมาก ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าชุด
ว่าจะลงนามเฉพาะในเอกสารที่เห็นว่าสาคัญก็ได้
ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้นจัดทาบันทึกเพื่อรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที หรือในวันทาการแรก โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงคาสั่งตรวจค้น การแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนเข้าทาการตรวจค้น
(2) ชื่ อ ผู้ รั บ การตรวจค้ น หากเป็ น กรณี อื่ น ซึ่ ง ไม่ มี ผู้ รั บ การตรวจค้ น หรื อ มี ก ารแจ้ ง ให้
เจ้าพนักงานตารวจแห่งท้องที่นั้นทราบเพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น ให้แสดงรายละเอียดไว้ด้วย
(3) วัน เวลาที่เริ่มทาการตรวจค้น และสิ้นสุดการตรวจค้น
(4) ลักษณะการตรวจค้น การตรวจพบเอกสารหลักฐาน การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน
และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการตรวจค้น
ข้อ 35 การออกคาสั่งตรวจค้น จะต้องจัดทาทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน และการนับเลข
ของคาสั่งตรวจค้น ให้นับตามปีปฏิทิน
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ภ.ด.ส. ๓
แบบบัญชีรายการทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ....................................................
รายการที่ดิน
ตาแหน่งที่ ดิน
ที่

จานวนเนือ้ ที่ ดิน

รายการสิ่ งปลู กสร้าง
ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขที่
สถานที่ ตั้ง
ประเภท
ประกอบ
เอกสาร
หน้า (หมู่ที่/ชุมชุน,
ที่ ดิน
เลขที่ ดิน
ไร่ งาน ตร.ว. เกษตร อยู่ อาศัย
สิท ธิ์
ตาบล)
สารวจ
กรรม

อื่ นๆ

ใช้
ว่างเปล่า/
ประโยชน์ ที่ บ้านเลขที่
ไม่ทา
หลาย
ประโยชน์
ประเภท

ประเภท
สิ่ งปลูกสร้ าง
(ตามบัญชี
กรมธนารั กษ์)

ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ม.)
ลักษณะ
อายุ
ขนาดพื้นที่ รวม
สิ่ งปลูกสร้ าง
ว่างเปล่า/ โรงเรื อนหรื อ หมาย
ของสิ่ งปลูกสร้ าง ประกอบ
(ตึก/ไม้/
สิ่ งปลูกสร้ าง เหตุ
อยูอ่ าศั ย อื่ นๆ
ไม่ทา
(ตร.ม.)
เกษตรกรรม
ครึ่ งตึกครึ่ งไม้)
(ปี)
ประโยชน์

คำสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ที่........../....................
เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นของผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ตาบล.......................เขต/อาเภอ....................จังหวัด.................. ...
สานักงานอยู่ที่.........................................................................................................................................
ได้ ค้ า งช าระภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจ าปี ภ าษี . ..................ถึ ง ปี ภ าษี . ....................เป็ น เงิ น
.....................................บาท...........สตางค์ (.............................) เบี้ยปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงิ น เพิ่ ม เป็ น เงิ น .....................................บาท...........สตาง ค์
(.............................) โดย (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/...........
ลงวันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ชาระค่าภาษีค้างชาระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ชาระค่าภาษีค้างชาระ
ให้เป็นการเสร็จสิ้นไป
เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิ นตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู กสร้ าง พ.ศ. 2562 อาศัย อานาจตามความในมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ภ าษีที่ ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ชื่อตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ออกคาสั่ง) จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาทาการตรวจค้น
ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
2. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
3. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
ณ สถานที่และหรือเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ดังต่อไปนี้ คือ...............................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เวลา......................น. ถึงเวลา........................ ..น.
ลงชื่อ..........................................
(..........................................)
(ตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)
ผู้ออกคาสั่ง :
คาเตือน :

ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคาสั่งนี้ ต้องแสดงบัตรประจาตัวของตน และแสดงคาสั่งให้ตรวจค้นนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และให้บันทึกวันเดือนปีที่ได้จัดการดังกล่าวไว้ในด้านหลังของคาสั่งนี้ด้วย

ใบรับเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ
สถานที่บันทึก...................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า..................................................................ตาแหน่ง...................................................
สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ตาแหน่ง.............................................................................................................................................................
ได้มาทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ราย....................................................................
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย......................... ......แขวง/
ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... สานักงานอยู่ที่......................................
............................................................................................................................ ............. ตามคาสั่งให้ทาการ
ตรวจค้ น ยึ ด บั ญ ชี เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ของผู้ เ สี ย ภาษี ข อง (ชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น )
เลขที่.....................ลงวันที่..............................
ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาษีค้างชาระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพื่อดาเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว้
ดังต่อไปนี้……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพื่อดาเนินกิจการของท่าน
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..................................................... .
ลงชื่อ.......................................... ผู้ยึด
(..........................................)
ลงชื่อ............................................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งที่ยึด
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..........................................)

บันทึกผลกำรตรวจค้นยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นของผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
บันทึกฉบับ นี้ได้ทาที่ บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... ..........
เมื่อวันที่....................................................เวลา...........................น.
วันนี้ เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ต าแหน่ ง ...................................................สั ง กั ด ..... .......................................................พร้ อ มด้ ว ย
............................................................................................................ตาแหน่ง...................................................
ได้มาทาการตรวจสอบ ค้น หรื อยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ราย............................................................. .......
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย...............................แขวง/
ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... สานักงานอยู่ที่............................ ..........
......................................................................................................................................... ตามคาสั่งให้ทาการ
ตรวจค้ น ยึ ด บั ญ ชี เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ของผู้ เ สี ย ภาษี ข อง (ชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น )
เลขที่.....................ลงวันที่..............................
ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงคาสั่งตรวจค้น และบัตรประจาตัวให้ผู้รับการตรวจค้น
ดูแล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ....................... ...........................
โดยมี..................................................................................เป็นผู้ทาการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นปรากฏว่า..............................………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโดย.........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโดย……………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้ทาให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.......................................... ผู้นาการตรวจค้น
(..........................................)
ลงชื่อ............................................ เจ้าหน้าที่
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... ผู้รับการตรวจค้น
(..........................................)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน
เฉพาะส่วนทีไ่ ด้ยนิ ยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกาหนดหลักเกณฑ์
ให้ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้น
จากการจัดเก็บภาษี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทรัพย์สินที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดทาข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สิน
เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหนั งสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย โดยต้องตกลงยินยอมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี
ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ
ณ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และในที่ซึ่งทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติตามประกาศฉบับนี้
ตั้งอยู่
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารคานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยูอ่ าศัยและมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 4๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กรณี ที่ ดิน และสิ่ งปลูก สร้างที่เจ้าของเป็น บุค คลธรรมดาใช้เป็ นที่ อยู่อาศัยและมีชื่ อ
อยู่ในทะเบี ยนบ้ านตามกฎหมายว่าด้ ว ยทะเบี ยนราษฎร ให้ นามู ลค่าของที่ ดิ นและสิ่ งปลูก สร้างนั้ น
หักด้วยห้าสิบล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่คานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
ข้อ ๒ กรณีสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ให้นามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยสิบล้านบาท หากมูลค่าของ
ฐานภาษีที่คานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ยกเว้นภาษีทดี่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ
หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ย กเว้ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า งที่ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของมู ล นิ ธิ ห รื อ องค์ ก ารหรื อ
สถานสาธารณกุ ศ ล ตามรายชื่ อ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 10 มาตรา 28 วรรคสาม มาตรา 33
มาตรา 34 มาตรา 44 วรรคสอง มาตรา 51 วรรคหนึ่ง มาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 73
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่าในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างใดตามมาตรา 10 ให้สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ตามรายการที่กาหนด ดังนี้
(1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
(ก) การโอนที่ดิน ประกอบด้วย
๑) รูปแปลงที่ดินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดิน
๒) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าสารวจ และเลขที่ดิน
๓) ที่ตั้งที่ดิน ประกอบด้วย ระวาง ตาบล อาเภอ จังหวัด และมาตราส่วนในระวาง
๔) เนื้อที่ (ไร่/งาน/ตารางวา)
๕) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
๖) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง แล้วแต่กรณี
๗) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
(ข) การโอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
๑) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าสารวจ และเลขที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่
๒) ที่ตั้งที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ประกอบด้วย ระวาง ตาบล อาเภอ และจังหวัด
๓) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
๔) ชื่อของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
๕) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แล้วแต่กรณี
๖) ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
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(ค) การโอนห้องชุด ประกอบด้วย
1) ชื่ออาคารชุด เลขทะเบียนอาคารชุด และที่ตั้งอาคารชุด ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน
เลขที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
2) เลขที่ของห้องชุด ชั้นที่ และชื่ออาคารหรือเลขที่อาคาร
3) เนื้อที่ห้องชุด
4) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์
5) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ แล้วแต่กรณี
6) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
(2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า
(ก) ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่าตามข้อ (1)
(ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
1) ชื่อของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
2) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
3) ที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า
1) วันทาสัญญาเช่า และระยะเวลาการทาสัญญาเช่า
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเช่ า เช่ น เพื่ อ เกษตรกรรม อยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ
ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจาตัวพนักงานสารวจตามมาตรา 28 วรรคสาม
โดยกาหนดอายุการใช้งานบัตรประจาตัวพนักงานสารวจ ดังนี้
(1) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร
(2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม (1) ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินกาหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ
กาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด
อันมีผลทาให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่
ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา 33 เฉพาะกรณี ดังนี้
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(1) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นการใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรื อทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
(3) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ
(4) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย
เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากผู้เสียภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
และมีคาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป
ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศกาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ของผู้ เ สี ย ภาษี แ ต่ ล ะรายตามบั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
แจ้งผลการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา 34 ทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทาเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการรับส่ง
ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพและอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้ โดยจัดทา
เป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา 44 วรรคสอง
ข้อ ๗ การชาระภาษีผ่านธนาคาร หมายความว่า การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ า ง
ผ่านธนาคารที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่าระบบ e-LAAS และให้หมายความรวมถึง
ระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
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การชาระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบฐานข้ อ มู ล ผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
บนระบบ e-LAAS กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ให้เพิ่มฐานข้อมูลผู้เสียภาษีบนระบบ e-LAAS
(๒) ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ
สาหรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติสาหรับโอนเงินจากบัญชี
เงิน ฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรหัสสาหรับการใช้บริการชาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร
(๓) การช าระภาษี ผ่ านธนาคารให้องค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นนารหัส Company Code
สาหรับการใช้บริการชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากาหนดข้อมูลการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านธนาคาร เพื่อสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับชาระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS และพิมพ์
แบบทดสอบรหั ส บาร์โ ค้ด เพื่ อ น าไปทดสอบที่ ธนาคาร เมื่ อ ผ่ า นการทดสอบ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับชาระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS
(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินผ่านธนาคารจากระบบ e-LAAS
(๕) ให้ผู้เสียภาษีนาเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร
จากระบบ e-LAAS ไปชาระภาษีที่ธ นาคาร เพื่อนาเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที
(๖) ให้ ธ นาคารส่ ง ข้ อ มู ล การรั บ ช าระภาษี ผ่ า นธนาคารให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ผ่านระบบ e-LAAS ทุกสิ้นวัน เพื่อให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น
(๗) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รับ เงิน จากระบบ e-LAAS เพื่ อ ส่ ง ให้ กับ
ผู้เสียภาษี พร้อมจัดทาใบนาส่งเงิน และใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงินเพื่อบันทึกบัญชีบนระบบ e-LAAS
ข้อ ๘ การชาระภาษีโดยวิธีการอื่น หมายความว่า การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านนิติบุคคลที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคล
บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า ระบบ e-LAAS และให้
หมายความรวมถึงระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
การชาระภาษีโดยวิธีการอื่นให้นาวิธีการชาระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ ๗ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อ ๙ แบบบัตรประจาตัวพนักงานสารวจตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 33 แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา 44
วรรคสอง แบบคาร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา 54 วรรคสอง แบบคาร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แบบบัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
--------------------ด้านหน้า

รูปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซม.
5.4 ซ.ม.

......................
ลายมือชื่อ

เลขประจําตัวประชาชน
.....................................................
ชื่อ ....................................................................
ตําแหน่ง............................................................
สังกัด ...............................................................
พนักงานสํารวจตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
....................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง ....................................................
ผู้ออกบัตร

8.4 ซ.ม.
ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ออกบัตร

ด้านหลัง
บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
.

5.4 ซ.ม.

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จังหวัด......................................
เลขที่ ............../................
วันออกบัตร ........../........../..........
บัตรหมดอายุ........../........../..........

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
8.4 ซ.ม.

.

ภ.ด.ส. 5
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้าง
เขียนที่...................................................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............
ถนน..................................................ตําบล......................................................อําเภอ...........................................
จังหวัด.......................................................ขอยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท
๑. ที่ดิน จํานวน.................แปลง ดังนี้
๑.๑ แปลงที่......ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ตําบล......................
อําเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
เนื้อที่ดิน.........ไร่.........งาน..........ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทําประโยชน์...............................................................
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์...............................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ....
ฯลฯ
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน.................หลัง ดังนี้
๒.๑ หลังที่........ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ตําบล.........................
อําเภอ...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม. เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ทําประโยชน์........................................................
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน............................ พ.ศ. ....
ฯลฯ
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน.................ห้อง
ดังนี้
๓.๑ ชื่ออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่.....................
ตั้งอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ.............................................ขนาดพื้นที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดนี้ใช้ทําประโยชน์..............................................................บัดนี้ อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว
ใช้ทําประโยชน์.....................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ............
ฯลฯ
(ลงชื่อ).............................................ผู้แจ้ง
(.............................................)
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
(...........................................)
ตําแหน่ง..............................................

ภ.ด.ส. 6
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
ประจําปีภาษี พ.ศ. ....
ที่............................/............................

สํานักงาน/ที่ทําการ...............................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….

เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน ................................................................................
ตามที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย
๑. ที่ดิน จํานวน .........แปลง
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน..............หลัง
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน........ห้อง/หลัง
พนั ก งานประเมิ น ได้ ทํ า การประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแล้ ว เป็ น จํ า นวนเงิ น
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
ฉะนั้ น ขอให้ ท่ า นนํ า เงิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไปชํ า ระ ณ สํ า นั ก งาน/ที่ ทํ า การ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ.............................................................................
ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
อนึ่ ง หากท่ านได้ รับ แจ้ งการประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้างแล้ ว เห็ น ว่าการประเมิ น
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญ ญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(............................................)
ตําแหน่ง..............................................
พนักงานประเมิน

ภ.ด.ส. ๗
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ชื่ อเจ้าของที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ ครอบครองที่ดิน...............................................................................................................................................................................
คํ านวณราคาประเมินทุ นทรั พย์ ของที่ ดิน
คํ านวณราคาประเมินทุ นทรั พย์ ของสิ่ งปลู กสร้ าง
รวมราคา หั กมูลค่ า คงเหลือ
ค่ าเสื่อม
ราคา
รวมราคา
ราคาประเมิน ประเมินของ ฐานภาษี ราคาประเมิ น อั ตรา
ลั กษณะ จํ านวนเนื้อที่ ดิน
ขนาดพื้นที่
ราคาประเมิน ราคาประเมิน
ประเภท
อายุ คิ ดเป็น สิ่ งปลู กสร้ าง ที่ ดินและ
ที่ ได้ รับ ทุ นทรัพย์ ภาษี
ประเมิน ประเมิน
ประเภทของ
คํ านวณเป็ น
ที่
การทํ า
สิ่ งปลู กสร้ าง
ต่ อ ตร.ว. ของที่ ดิน ที่
ที่ ดิน/เลขที่
ต่ อ ตร.ม. สิ่ งปลู กสร้ าง โรงเรือน ค่ าเสื่อม
สิ่ งปลู กสร้ าง
หลั งหั ก สิ่ งปลู กสร้ าง ยกเว้น ที่ ต้องชํา ระ (ร้ อยละ)
ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว. ตร.ว.
(ตร.ม.)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ปี) (บาท) ค่ าเสื่ อม (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ ได้ทําประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์ หลายประเภท

จํ านวน
ภาษี ที่ต้อง
ชําระ
(บาท)

ภ.ด.ส.๘
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุ ด/ห้องชุ ด
ชื่ อเจ้าของอาคารชุ ด/ห้องชุ ด..............................................................................................................

ที่

ชื่ออาคารชุด
/ห้ องชุด

เลขทะเบี ยน
อาคารชุด

ที่ ตั้งอาคารชุด/
ลั กษณะ
ขนาดพื้นที่ รวม
เลขที่ ห้ องชุด
ห้ องชุด
การทํ าประโยชน์
(ตร.ม.)

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อื่นๆ
๓. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ ได้ทําประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ

ราคาประเมิน
ต่ อ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร หั กมูลค่ าฐานภาษี
ที่ ได้ รับการยกเว้น
ชุด/ห้ องชุด
(บาท)
(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิ น
ทุนทรัพย์
ที่ต้ องชํา ระภาษี
(บาท)

อั ตราภาษี
(ร้ อยละ)

จํ านวนภาษี
ที่ ต้องชําระ
(บาท)

ภ.ด.ส. ๙
คําร้องขอรับเงินภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้างคืน
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
เรียน..........................................................
ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.........................................................
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......................................
ได้ ชํ า ระเงิ น ค่ า ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจํ า ปี พ.ศ. .............. จํ า นวน.......................บาท
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่............................................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว)
เนื่องจาก

มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จํานวน........................บาท
ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย
โดยได้ยื่นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการชําระเงิน
๒. หนังสือมอบอํานาจกรณียื่นคําร้องแทน
๓. บัตรประจําตัวประชาชน
๔. อื่น ๆ .................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.............................................................)
วันที่........................................................

..............................................................................................................................................................................
ได้รับคําร้องฉบับนี้
แต่วันที่...............................................................
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(.............................................................)
หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภ.ด.ส. ๑๐
คําร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
เรื่อง ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน .............................................................................
ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี
พ.ศ. .... ตามหนั งสือ แจ้งการประเมิ น เลขที่ ....../...........ลงวัน ที่ .......... เดือ น............................. พ.ศ. .....
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่....... เดือน...................................... พ.ศ. .... นั้น
ข้าพเจ้า.........................................................................ขอยื่นคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เนื่องจาก............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน...............ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.......................................................)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้รับคําร้องฉบับนี้ตั้งแต่วันที่......... เดือน............................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ภ.ด.ส. 11
-ตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มที่................
เลขที่................
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
ได้รับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................
อํ า เภอ/เขต...............................จั ง หวั ด ............................................... ตามหนั ง สื อ แจ้ ง การประเมิ น
เลขที่............/.................ลงวันที่........... เดือน..................... พ.ศ. .... ประจําปีภาษี พ.ศ. ....
ที่

รายการ

๑
๒
๓

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เบี้ยปรับ ร้อยละ…..
เงินเพิ่มกรณีชําระเกินกําหนดเวลา..........เดือน

จํานวนเงิน
บาท
สตางค์

หมายเหตุ

ตัวอักษร (.......................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(...................................................)

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

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินไี้ ม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
(มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุม
่ งานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทร. ๐๒-๒๔๑๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๙/๑๔๓๐

