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ค าน า 

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

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สิน 
ของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ  และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษี 
แบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่ 
โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง
จากกรมที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพ่ือให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทํา คู่มือปฏิบัติงานโดย
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขั้นตอนการ ปฏิบัติในการจัดเก็บ      
การประเมิน การรับชําระภาษ ีการอุทธรณ์การประเมิน เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  

ฝ่ายพัฒนารายได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนผู้กํากับดูแลสามารถใช้เป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

                   จัดทําโดย  
ฝ่ายพัฒนารายได้  

     กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
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บทที ่1 
ค านิยาม 

 
๑. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

1.๑ ที่ดิน หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย (แม่น้ําและ
ทะเลไม่ถือเป็นที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้) 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ 
(๑) ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น โฉนด ตราจอง ตราจองท่ีตราว่าได้ทํา

ประโยชน์ 
(๒) ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล 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) และท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือทําประโยชน์ ฯลฯ เป็นต้น 

1.2 “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจ เข้า
อยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  และให้
หมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว  หรือแพที่
บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วยนิยามคําว่าสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มี
เจตนารมณ์ที่ต่างออกไปจากนิยามของคําว่า “โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พุทธศักราช 2475 ดังนั้นการพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างจึงไม่พิจารณารวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็น
ส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใดกรณีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  และยังไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ไม่ถือ 

เป็นสิ่งปลูกสร้างท่ีต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 
1. บ้านเดี่ยว 
2. บ้านเดี่ยว (บ้านเรือนแพ) 
3. บ้านเดี่ยว (บ้านประกอบสําเร็จ) 
4. บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) 
5. ห้องแถว 
6. ตึกแถว 

ประเภทส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
1.คลังสินค้า 2.สถานศึกษา 4.โรงแรม 5.โรงมหรสพ 6.สถานพยาบาล 7.สํานักงาน 8.ภัตตาคาร 

9.ห้างสรรพสินค้า 10.อาคารพาณิชยกรรม 11.สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 12.โรงงาน 13.ถังเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิงบนดิน 14.ไซโลเก็บอาหาร 15. โรงสีข้าว 16. คอนโดมิเนียม 17.กระท่อม 18.ตู้คอนเทนเนอร์ (ใช้เป็น
สํานักงาน/อยู่อาศัย) 19. สระว่ายน้ํา 20. บ้านผีสิงในสวนสนุก 21.บ้านบนต้นไม้ 22.เตนท์โครงหลังคาเหล็ก
ถาวร 
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ตัวอย่างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  ได้แก่ 
1. ตู้ฝาก ถอนเงินสด  2. กังหันลม  3. ลานไกไฟฟ้า  4. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 5. เครื่องเล่นใน

สวนสนุก 6. เสาสัญญาณอินเตอร์เน็ต 7. ถนน 8. บ่อที่ใช้ในระบบบําบัดน้ําเสีย 9. รั้ว 10. ลาน 11. ทางเดิน
รถไฟ 12. เสาไฟฟ้า  13. รางรถไฟ 14. แผงโซล่าเซลล์.  

๒. ทรัพย์สินที่อยู่ในขา่ยได้รับการยกเว้นภาษี 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้กําหนดรายละเอียดของทรัพย์สินที่

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ในมาตรา 8 ดังนี้ 
2.1 ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  หรือ

ในกิจการสาธารณะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการบริจาคแต่ยังมิได้ใช้ประโยชน์
ในกิจการของมหาวิทยาลัย หรือที่ดินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

2.2 ทรัพย์สินที่เป็นที่ทํา การองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงอ่ืนใด เช่น ที่ดินและอาคารที่ทําการองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น 

2.3 ทรัพย์สินที่เป็นที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อย
ปฏิบัติต่อกัน เช่น ที่ดินและอาคารที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตต่างๆ เป็นต้น 

2.4 ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย เช่น ที่ดินและอาคารของสถานเสาวภา เป็นต้น 
2.5 ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือกิจการ

สาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่เป็น
ศาลเจ้าที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดซึ่งใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นต้น 

2.6 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับประโยชน์ตอบแทน เช่นที่
ฝังศพที่ไม่คิดค่าบริการ เป็นต้น 

2.7 ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เช่น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมูลนิธิ หรือสมาคม ตามประกาศกระทรวงการคลัง กําหนดให้ทรัพย์สินของมูลนิธิ
หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ออกตาม
ความในมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

2.8 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด เช่น ทรัพย์สินที่ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดทํา
ข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย และยินยอมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี รวมทั้งต้องปิดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือ
สาธารณะ ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในที่ซึ่งทรัพย์สินนี้ตั้งอยู่ 
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2.9 ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วย

อาคารชุด เช่น สระว่ายน้ํา ห้องฟิตเนส และสวนสาธารณะในพ้ืนที่ส่วนกลางของอาคารชุด เป็นต้น2.10 ที่ดินอัน
เป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เช่น ถนน สวน หรือสนามเด็กเล่น เป็นต้น 

2.10 ที่ดินอันเป็นพ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เช่น ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

2.11 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เช่น ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หา
ผลประโยชน์ ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์  ทรัพย์สินที่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม เป็นต้น ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้ยกเว้น 

3. ฐานภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  และนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจํา จังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 

4. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด คือ ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่
คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และ
เป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่แล้วแต่กรณีตาม
มาตรา ๓๖ (มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
กําหนดให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติ
คณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึง ราคาประเมินทรัพย์สิน คณะกรรมการ และคณะกรรมการประจําจัง หวัดตาม
พระราชบัญญัติการประเมนิราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562) 

5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ีคือ 
5.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  เช่น ทรัพย์สินของพรรค

การเมือง ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๖๐ทรัพย์สิน
ของบริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นต้น 

๕.๒ ผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นการ
เข้าไปทําประโยชน์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เช่น กรมธนารักษ์นําทรัพย์สินไปให้เช่าผู้เช่าใน
ฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

๕.๓ ผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทน ได้แก่ 
(1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
(2) ผู้จัดการทรัพย์สิน กรณีท่ีผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

สาบสูญ 
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(3) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ ์ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์คนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจเป็น

หลักฐานมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 
(5) ผู้ชําระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชําระบัญชี 
(6) เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 

๕.๔ กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ เช่น เอกชนเช่าที่ดินของสํานักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพ่ือปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยบนที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สํานักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของที่ดิน และเอกชนเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะในส่วนของสิ่งปลูก
สร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
บทที ่2 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษ ี
 

1. คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
1.1 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด (ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร) 

1.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
(2) ปลัดจังหวัด กรรมการ 
(3) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด กรรมการ 
(4) ธนารักษ์พ้ืนที่ กรรมการ 
(5) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรรมการ 
(6) สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน กรรมการ 
(7) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ 
(8) นายกเทศมนตรีจํานวนห้าคน กรรมการ 
(9) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนห้าคน กรรมการ 
(10) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดจํานวนหนึ่งคน
(หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย) กรรมการ 
(11) ท้องถิ่นจังหวัด กรรมการและเลขานุการ 

1.1.๒ หน้าที่และอ านาจ 
(1) ให้ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่น 
(3) ให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  รวมทั้ง

ปฏิบัติการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนด 
1.1.3 การประชุมคณะกรรมการฯ 

(1) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม 

(2) ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

1.1.4 วิธีการเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเข้าร่วมเป็นกรรมการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด พ.ศ. .... ดังนี้ 

(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในตําแหน่ง, จํานวนกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะคัดเลือก, วันที่, เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

(2) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้บริหารท้องถิ่นมาร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือก
กรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 
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 (3) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุม องค์ประชุม
การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้ 

(3.1) มีผู้บริหารท้องถิ่นน้อยกว่า 10 คน ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 คน 
(3.2) มีผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

(4) ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจํานวนที่
ประกาศรับสมัครคัดเลือก 

(5) การคัดเลือกเป็นอํานาจเฉพาะตัว และให้ใช้วิธีลงคะแนนในใบลงคะแนน แล้วหย่อน
ในภาชนะท่ีกําหนด 

(6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ไม่ให้นําใบลงคะแนนซึ่งเลือกเกินจํานวนที่กําหนดมานับคะแนนกรณีมี
คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากรายชื่อเพ่ือเรียงลําดับที่ 

(7) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงลําดับคะแนนจากสูง
ไปหาต่ํา โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหนังสือแจ้งผู้
ได้รับคัดเลือกทราบ 

(8) บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกมีอายุ 1 ปี นับแต่วันประชุมคัดเลือก 
(9) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ต้องดําเนินการ

คัดเลือกในกรณีดังนี ้
(9.1) มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นน้อยกว่า 5 คน หรือน้อยกว่าจํานวนที่

ประกาศรับสมัคร 
(9.2) มีผู้สมัครคัดเลือกจํานวน 5 คน หรือน้อยกว่า 5 คน หรือน้อยกว่าจํานวนที่

ประกาศรับสมัคร 
(10)  กรณีไม่มีผู้สมัครหรือมีน้อยกว่าจํานวนที่รับสมัคร ให้ดําเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธี

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือคัดเลือกกันเองให้ครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด (5 คน) 
(11)  เมื่อตําแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่มีหรือว่างลง หรือมีจํานวน

น้อยกว่า 5 คน ให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกซึ่งมีลําดับสูงสุดเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศเหตุดังกล่าว โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  และมีหนังสือแจ้งผู้นั้นทราบ 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
1.2.1 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจาจังหวัด ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
(2) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด กรรมการ 
(3) ธนารักษ์พ้ืนที่ กรรมการ 
(4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรรมการ 
(5) สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน กรรมการ 
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(6) ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจํานวนไม่เกินสองคน 

กรรมการ 
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหน่งแต่งตั้งอีกจํานวนไม่เกินสอง

คน กรรมการ 
(8) ข้าราชการสังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 

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) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.2.3 หน้าที่และอ านาจ 

(1) ออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใดมาแสดงได้ 

(2) สั่งไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 

1.2.4 วิธีการเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีประจ าจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒562 พ.ศ. .... ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

1.3 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1.3.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 

(1) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
(3) อธิบดีกรมที่ดิน กรรมการ 
(4) อธิบดีกรมธนารักษ์ กรรมการ 
(5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
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(6) อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ 
(7) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ 
(8) ข้าราชการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

แต่งตั้ง เลขานุการ 
(9) ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.3.2 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการฯ 

(๑) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
(๒) ให้คํา ปรึกษาหรือคํา แนะนํา เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดกระทรวงการคลัง  หรือ
กรุงเทพมหานคร 

(3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

1.3.3 การประชุมคณะกรรมการฯ เป็นไปตามข้อ 1.1.3 
1.3.4 ขั้นตอนการหารือคณะกรรมการฯ 

(1) กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ให้ดําเนินการดังนี้ 

(1.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจําจังหวัด 

(1.2) เมื่อคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดให้คําปรึกษาหรือ
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแล้ว ให้ส่งคําปรึกษาหรือคําแนะนําดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทย                   
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เพ่ือพิจารณาโดยให้จัดส่งเอกสาร เช่น หนังสือหารือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความเห็นของคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น (ถ้ามี) 

(1.๓) กรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคํา ปรึกษาหรือคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําปรึกษาหรือคําแนะนํา และส่งให้คณะกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดอ่ืนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

(1.4) กรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับคําปรึกษาหรือคําแนะนําของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําปรึกษาหรือคําแนะนําดังกล่าว 
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เปรียบเทียบองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และกระบวนการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 
ประเด็น คกก.วินิจฉัยภาษีท่ีดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 
คกก.ภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
คกก.พิจารณาอุทธรณ์การประเมนิ 

ภาษีประจ าจังหวัด 
องค์ประกอบ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็น

ประธานปลดักระทรวง
มหาดไทย, อธิบดีกรมที่ดิน, 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, อธิบดีกรมธนารักษ์, 
อธิบดีกรมสรรพากร, 
ผู้อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เป็น
กรรมการ ข้าราชการสํา 
นักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็น
เลขานุการ/ข้าราชการกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน,ปลัดจังหวัด, 
เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด, โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด, ธนารักษ์พื้นที,่ สรรพากรพื้นท่ี, 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั, 
นายกเทศมนตร ี5 คน,นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 5 คน, ผู้บริหารท้องถิ่นอื่น 1 คน
เป็นกรรมการ, ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

1) จังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน, เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด,
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ,ธนา
รักษ์พ้ืนท่ี, สรรพากรพื้นท่ี,ผู้แทน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 คน, ผู้ทรงคณุวุฒิ 2 คน เป็น
กรรมการ, ข้าราชการสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2) กรุงเทพมหานคร : ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธาน, อธิบดีกรม
ที่ดิน, อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง, อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, อธิบดีกรมสรรพากร, อธิบดี
กรมธนารักษ์, ผู้อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง,ปลัด 
กรุงเทพมหานคร, ผู้ทรงคณุวุฒิ 2 คน 
เป็นกรรมการ , ข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าท่ี วินิจฉัยปัญหาการเก็บภาษี,  
ให้คําปรึกษาแนะนํา จัดเก็บ
ภาษีและปฏิบัติการอื่นตาม
กฎหมาย 

พิจารณาเห็นชอบอัตราภาษีตามรา่งข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น, เห็นชอบการลด/ยกเว้นภาษ/ีให้คํา 
ปรึกษาแนะนําการเก็บภาษีและปฏิบัติการอื่น
ตามกฎหมาย 

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ การประเมิน
ภาษี 

กระบวนการ 
พิจารณา 

1. คําวินิจฉัยให้เป็นที่สุด 
2. ให้แจ้งคําวินิจฉัยไปยังผูร้้อง
ขอและแจ้ง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง
หน่วยงานทราบ/ถือปฏิบัต ิ

1. แจ้งกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คําปรึกษา 
หากกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้
กระทรวงมหาดไทยแจ้งองค์กรปก ครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติแต่หากกระทรวง มหาดไทย
ไม่เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิจารณาภายใน 15 วัน 
2 .รวบรวมข้อมูลภาษีส่งกระทรวงมหาดไทย
ทุกป ี

พิจารณาอุทธรณ์ภายใน 60 วัน            
นับแต่ไดร้ับแจ้งคําอุทธรณ ์ขยายเวลา
พิจารณาไดไ้ม่เกิน 30 วัน 
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2. หน่วยงานสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการตามกฎหมาย 

2.1 กรมท่ีดิน มีหน้าที่ดังนี้ 
2.1.1 จัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนที่ดินและ

ข้อมูลห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องทําหนังสือมอบหมายพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร จํานวน ๑ คน ต่อ ๑  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือป้องกันมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือทําให้ข้อมูลดังกล่าวรั่วไหล 

2.1.2 สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขามีหน้าที่แจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่า
กรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่าในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยมีรายการ
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

2.1.๓ สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขามีหน้าที่รับแจ้งรายการภาษีค้างชําระจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ภายในเดือนมิถุนายนของปี หรือภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสํานักงานที่ดินหรือสํานักงาน
ที่ดินสาขาจะตกลงกําหนดเวลาเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ กรณีมีภาษีค้างชําระ กฎหมายห้ามสํานักงานที่หรือสํานักงาน
ที่ดินสาขารับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

2.2 กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ดังนี้ 
2.2.1 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง และศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือ
ประกอบการพิจารณากําหนดอัตราภาษีท่ีเหมาะสม 

2.2.2 กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่ มีหน้าที่ส่งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินสิ่งปลูกสร้าง หรือ
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการ
ประจําจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ และให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและการ
ครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.๓ กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) มีหน้าที่ดังนี้ 
2.3.1 ให้คําปรึกษาหรือคํา แนะนํา เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่

คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด 
2.3.2 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จํานวนภาษีท่ีจัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีซึ่งได้รับแจ้งจากคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด ก่อน
จัดส่งให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.3 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , 
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด, คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด 
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2.๔ หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 
2.4.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่ให้ความเห็นเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดทํา

ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
2.4.2 หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เช่น สํานักงาน

ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและการครอบครองที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายและร่วมมือ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกเข้าครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

2.4.3 กรมบังคับคดี (เจ้าพนักงานบังคับคดี) มีหน้าที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้ง
รายการภาษีค้างชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการขายทอดตลาดตามคําพิพากษาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อทําการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับค่าภาษีค้างชําระ และนําส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือชําระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชําระดังกล่าว 

2.4.4 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้เป็นผู้รับ
ชําระภาษีแทน 
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บทที ่๓ 

ขั้นตอนการจัดเกบ็ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
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ส่วนที ่1 
การแต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมนิ และพนักงานเกบ็ภาษ ี

 
ก่อนเริ่มการจัดเก็บภาษีให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บ

ภาษ ีเพ่ือให้มีหน้าที่และอํานาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง เนื่องจากพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บ

ภาษี มีหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ จึงต้องระบุชื่อ และตําแหน่งของผู้เป็นพนักงานนั้น ๆ อย่างถูกต้อง            
เพ่ือมิให้เป็นข้อบกพร่องเมื่อต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย และควรตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน 

2. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้ง
พนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี แต่ไม่ได้กําหนดให้แต่งตั้งจากตําแหน่งใดดังนั้น เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมควรแต่งตั้ง ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดกรุงเทพมหานครหรือ
ผู้อํานวยการเขต และปลัดเมืองพัทยาหรือหัวหน้าสํานักปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีเป็นพนักงานประเมิน แต่งตั้ง
ผู้อํานวยการกองคลังหรือหัวหน้ากองคลังหรือหัวหน้าฝ่ายคลัง แล้วแต่กรณี เป็นพนักงานเก็บภาษี และแต่งตั้ง
ผู้อํานวยการกองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธาและเจ้าหน้าที่จัดเก็บ เป็นพนักงานสํารวจ 

3. กรณีพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา ในตําแหน่งรองลงมา เป็นพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็น
การชั่วคราว 

หน้าที่และอ านาจของพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเกบ็ภาษี 
1. พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี ้

1.1 สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท
จํานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นท่ีจําเป็น 

1.2 มีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการก็ได้ 

1.3 มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี 
2. พนักงานประเมินมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

2.1 มีหน้าที่ประเมินภาษี 
2.2 มีอํานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมา

ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด 
3. พนักงานเก็บภาษีมีหน้าที่ รับชําระภาษีและเร่งรัดการชําระภาษี_ 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสํารวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบว่ามี
ที่ดินรายใด แปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสํารวจรายการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับที่ดินแปลงนั้น เช่น สํารวจขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะของ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และอายุของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพ่ือพนักงานเจ้าหน้าที่
จะได้ทําการคํานวณท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือเสียภาษีต่อไป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลรูปแปลงที่ดินไปจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่แม่บทในโปรแกรม
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) หรือโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)และนําข้อมูล
เอกสารสิทธิที่ดินไปคัดลอกลงในแบบสํารวจเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน เพ่ือนําไปใช้ประกอบการสํารวจข้อมูลที่ดิน สิ่ง
ปลูกสร้าง และห้องชุด 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษารายละเอียดของข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ์เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลตั้งต้นในการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละแปลง และวางแผนในการสํารวจว่าจะเข้าสํารวจพ้ืนที่
ใด รวมถึงศึกษาบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมถึงบัญชีเทียบเคียง เพ่ือศึกษา
ประเภทของสิ่งปลูกสร้างก่อนที่จะดําเนินการสํารวจ 

3. ก่อนดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกําหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะ
เข้าสํารวจ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานสํารวจ ที่จะเข้าไปทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยประกาศ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควรภายใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรืออาจประกาศผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนด เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
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4. ในขณะที่เข้าไปสํารวจ พนักงานสํารวจจะต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งเมื่อเข้า

ปฏิบัติหน้าที่ 
5. พนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระ

อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการได้ 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ มีดังนี ้

6.1 แผนที่แม่บทหรือรูปแปลงที่ดินที่ได้จากกรมที่ดิน 
6.2 กรณีไม่มีรูปแปลงที่ดินให้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบการสํารวจ โดยสามารถค้นหาได้จากเว็บ

ไซด์ของกรมที่ดิน (http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/) หรือของสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
องค์การมหาชน (GISTDA) หรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ดูที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง“กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดที่จําเป็นในการใช้ 

กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ครบถ้วน เช่น ขนาดเนื้อที่ รูปแปลง พิกัดท่ีตั้ง ฯลฯ เป็นต้น 
7. วิธีการสํารวจ อาจดําเนินการโดยการสัมภาษณ์ สังเกต และการวัดขนาดพ้ืนที่ ในรายละเอียดที่

เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
๗.1 กรณีท่ีดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ให้สํารวจข้อมูลตามรายละเอียด ดังนี้ 

7.1.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐว่าถูกต้อง
ตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินหรือไม่ ซึ่งอาจสอบถามจากเจ้าของที่ดิน หรือที่ดินข้างเคียง 

7.1.2 เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลหรือนิติบุคคล 
7.1.3 กรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนด (โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่โฉนด 

ตราจอง หรือตราจองที่ตราว่าได้ทําประโยชน์แล้ว) เอกสารสิทธิ์ที่เป็น น.ส. 3 ก เอกสารสิทธิ์ที่เป็น สปก. หรือที่มี
รูปแปลงที่ดินในระวางที่ดินไม่ต้องวัดขอบเขตของแปลงที่ดิน สามารถใช้ข้อมูลจํานวนเนื้อที่ดินที่ปรากฏในเอกสาร
สิทธิ์ได้แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น สทก. , กสน.5 , นค.3 เป็นต้น ให้วัดขอบเขตของแปลงที่ดิน
โดยประมาณโดยผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงร่วมกันชี้แนว
เขต 

7.1.4 สํารวจการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร อยู่อาศัย อ่ืนๆ หรือทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

7.1.5 หากมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินหลายประเภท ให้วัดขนาดของที่ดินตามการใช้ประโยชน์ 
เช่น ที่ดินนั้นใช้ทําการเกษตร และใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

๗.2 กรณีท่ีดินมีสิ่งปลูกสร้าง ให้สํารวจรายละเอียด ดังนี้ 
7.2.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ที่ครอบครองหรือทําประโยชน์ใน

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ (เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หมายถึงผู้มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นผู้ปลูกสร้างสิ่งปลูก
สร้างนั้นในที่ดินของตนเอง หรือได้รับสิทธิปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของบุคคลอ่ืน หรือเช่าที่ดินเพ่ือปลูกสิ่ง
ปลูกสร้าง ซึ่งอาจไม่ได้เป็นเจ้าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรก็ได้) 

7.2.2 เลขบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลหรือนิติบุคคล 
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7.2.3 กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประเภทเดียว  เช่นใช้เพ่ือ
การเกษตร หรือใช้เพ่ืออยู่อาศัย หรือใช้เพ่ือประกอบกิจการอ่ืน ให้ใช้ขนาดพ้ืนที่ของแปลงที่ดินตามเอกสารสิทธิ์
ของที่ดิน ในกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้วัดขนาดพ้ืนที่ของแปลงที่ดินเป็นตารางวา และวัดขนาดของสิ่งปลูกสร้างทุก
ชั้นเป็นตารางเมตร 

7.2.4 กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท  ให้วัดขนาด
พ้ืนที่ของแปลงที่ดินและขนาดพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท  เข่น อาคารพาณิชย์ 3 
ชั้น ชั้น 1 ใช้ประกอบกิจการ ชั้น 2 และชั้น 3 ใช้เพ่ืออยู่อาศัย ให้วัดพ้ืนที่ชั้นล่างที่ใช้ประกอบกิจการว่ามีขนาด
พ้ืนที่เท่าใด และวัดพื้นที่อยู่อาศัย ชั้น ๒ และ 3 ว่ามีขนาดพื้นที่เท่าใด 

7.2.5 ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ให้สํารวจสิ่งปลูกสร้างตามข้อเท็จจริงเพ่ือปรับเข้ากับประเภทสิ่ง
ปลูกสร้างตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เช่น ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแถว 
(ทาวน์เฮ้าส์) ห้องแถว ตึกแถว คลังสินค้า เป็นต้น 

 

ค านิยามประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง 
รอบปีบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 ของกรมธนารักษ์ 

รหัส ประเภทโรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้ 

100 บ้านเดี่ยว สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพ่ือการอยู่อาศัยเป็นหลังเดี่ยวโดยไม่มีโครงสร้าง
หลักติดต่อกับอาคารอ่ืน และให้หมายความรวมถึงบ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว บ้านพัก
อาศัยไม่สองชั้น บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 
บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น บ้านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น บ้านพักอาศัย
ตึกชั้นเดียวบ้านพักอาศัยตึกสองชั้น บ้านพักอาศัยตึกสามชั้น บ้านพักอาศัยแฝดตึกชั้น
เดียว บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองชั้น และบ้านพักอาศัยแฝดตึกสามชั้น 

200 บ้านแถว (ทาวน์
เฮ้าส์) 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่
สองคูหาขึ้นไป ซึ่งมีท่ีว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัว
อาคารแต่ละคูหา 

300 ห้องแถว สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนัง
แบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ และให้ให้หมายความ
รวมถึง ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม่สองชั้น 

400 ตึกแถว สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนัง
แบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

501 คลังสินค้า พ้ืนที่ไม่
เกิน 
300 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่สําหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทาง
การค้าหรืออุตสาหกรรม 
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รหัส ประเภทโรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้ 

502 คลังสินค้า พ้ืนที่
เกินกว่า300 
ตารางเมตรขึ้นไป 

 

504 โรงจอดรถ สิ่งปลูกสร้างที่ใช้สําหรับจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 
505 สถานศึกษา สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนศูนย์การเรียน 

วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาของรัฐ ห รือ ข อ ง เ อ ก ช น ที่
มีอํา น า จ ห น้า ที ่ห รือ มีวัต ถุป ร ะ ส ง ค์ใ น การจัดการศึกษา 

506/1 โรงแรม ความสูงไม่
เกิน 
5 ชั้น 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
เพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวให้บริการผู้เดินทางในด้านของที่พักอาศัย อาหาร และ
บริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง โดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี ้ไม่
รวมถึง 
(1) สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราว ซ่ึงดําเนินการโดยสว่นราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือกาศึกษา 
ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือนํารายได้มาแบ่งปันกัน 
(2) สถานที่พักท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอยู่อาศัยโดยคิด
ค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น 

506/2 โรงแรม ความสูง
เกิน 
กว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

 

507 โรงมหรสพ สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือแสดงมหรสพอ่ืนใด ไม่รวมถึงโรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า และโรง
มหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง 

508 สถานพยาบาล สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
การประกอบวิชาชีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพทันตกรรม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาซึ่งประกอบธุรกิจ
การขายยาโดยเฉพาะ 
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รหัส ประเภทโรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้ 

509/1 สํา นักงาน คว าม
สูง 
ไม่เกิน 5 ชั้น 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสํานักงานหรือที่ทําการ ทั้งของภาครัฐและเอกชน 

509/2 สํานักงาน ความสูง
เกิน 
กว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

 

510 ภัตตาคาร สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพ้ืนที่สําหรับตั้งโต๊ะ
อาหารไว้บริการ 

511/1 ห้างสรรพสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่สําหรับแสดงหรือขายสินค้าต่างๆโดยมี
การแบ่งส่วนของอาคารตามประเภทของสินค้าหรือตามเจ้าของพ้ืนที่ไม่ว่าการแบ่งส่วน
นั้นจะทําในลักษณะของการก้ันเป็นห้องหรือไม่ก็ตาม 

511/2 อาคารพาณิชยก
รรมประเภทค้า
ปลีกค้าส่ง 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคารหลังเดียวหรือ
หลายหลัง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบกิจการขายปลีกขายส่งสินค้า
อุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

512 สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

สถานที่ที่ใช้ในการเก็บและจําหน่ายเชื้อเพลิง เพ่ือให้บริการเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ 
และให้หมายความรวมถึงบริเวณท่ีเป็นห้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง สํานักงาน ห้องพัก
รอและแนวหลังคาคลุมพ้ืนที่บริเวณแท่นเครื่องจ่ายเชื้อเพลิง 

513 โรงงาน สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบํารุงทดสอบ 
ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็
ตาม 

514 ตลาดพื้นที่ไม่เกิน
1,000 ตาราง
เมตร 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าท้ังในรูปของ
วัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป 

515 ตลาด พ้ืนที่เกินกว่า
1,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป 
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รหัส ประเภทโรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้ 

516 อาคารพาณิชย์
ประเภทโฮมออฟ
ฟิศ 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนัง
แยกแต่ละคูหา หรือคูหาเดียว ผนังอาคารประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพ่ือประโยชน์ใน
เชิงพาณิชยกรรม และท่ีอยู่อาศัยร่วมกันได้ มีพ้ืนที่จอดรถส่วนตัวและผู้มาติดต่อ มี
พ้ืนที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ส่วนสาธารณะ อันได้แก่ ส่วนประกอบธุรกิจ 
2. ส่วนประชุมพูดคุยหรือส่วนสํานักงาน 
3. ส่วนพื้นที่ส่วนตัว 

518 โรงงานซ่อมรถยนต์ สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารประกอบกิจการเก่ียวกับการซ่อมแซมเครื่องยนต์แก้ไข 
บํารุงรักษา เคาะพ่นสี และพ่นสีกันสนิม 

519 อาคารจอดรถ สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับจอดรถ โดยมีทางวิ่ง/ทางข้ึน-ลง และท่ีกลับรถใน
อาคาร 

520/1 อาคารอยู่อาศัยรวม
ความสูงไม่เกิน 5 
ชั้น 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น
หน่วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว ผู้อยู่อาศัยมีสิทธิ์แค่เพียงเช่าพักเท่านั้นโดย
กรรมสิทธิ์ทั้งผืนดินและทั้งอาคารนั้นยังเป็นของเจ้าของอาคาร 

520/2 อาคารอยู่อาศัยรวม
ความสูงเกินกว่า 5 
ชั้นขึ้นไป 

 

522 อาคารพาณิชย์
ประเภทโชว์รูมรถ
ยนต์ 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ 
ประเภทโชว์รถยนต์ ทั้งนี ้อาจมีการให้บริการเก่ียวกับการซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ด้วย 
และให้หมายความรวมถึงอาคารที่ใช้แสดงหรือจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน 

523 ห้องน้ํารวม สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อชําระล้างหรือ
ขับถ่ายของเสีย ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการที่มีเป็นจํานวน
มาก 

524 สระว่ายน้ํา สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับการว่ายน้ําหรือกิจกรรมนันทนาการสามารถสร้าง
ให้ลึกลงไปในดินหรืออยู่เหนือพ้ืนดินก็ได้ 

525 ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

ลานคอนกรีตที่ใช้เป็นสถานที่สํา หรับออกกํา ลังกายเล่นกีฬาเพ่ือนันทนาการ เพ่ือ
สุขภาพอนามัย และให้หมายความรวมถึงสนามเทนนิสสนามแบดมินตัน และสนาม
บาสเกตบอล 

526 ลานคอนกรีต ลานคอนกรีตใช้เป็นที่ตากพืชผลทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงลานจอดรถ
คอนกรีต 
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รหัส ประเภทโรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้ 

527 ท่าเทียบเรือ สิ่งปลูกสร้างที่จัดขึ้นสําหรับใช้จอดหรือเทียบเรือ เพ่ือการขนส่งผู้โดยสารหรือขนถ่าย
สินค้า 

528 โรงเลี้ยงสัตว ์ สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์ โดยไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่ดัดแปลงมา
ใช้เป็นโรงเลี้ยงสัตว์ เช่น ตึกแถวเลี้ยงนกนางแอ่น 

529 รั้วคอนกรีต สิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อมาล้อมให้เป็นขอบเขตชัดเจน โดยใช้คอนกรีตเป็นส่วนใหญ่ 
530 รั้วลวดถัก สิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อมาล้อมให้เป็นขอบเขตชัดเจนโดยใช้ลวดเป็นส่วนใหญ่ 
531 ป้ายโฆษณา ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างข้ึนสําหรับติดตั้งป้ายบนพ้ืนดิน 
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บัญชีเปรียบเทยีบโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ 

รหัส ประเภทโรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้ 

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 บ้านเรือบนพ้ืนดิน 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 1.ตึกแถวชั้นเดียว  2.ตึกแถวสองชั้น  3.ตึกแถวสองชั้นครึ่ง  4.ตึกแถวสามชั้นครึ่ง 
5.ตึกแถวสี่ชั้น  6.ตึกแถวสี่ชัน้ครึ่ง  7.ตึกแถวห้าชั้น  8.ตึกแถวหกชั้น 

500 สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  
501 คลังสินค้า พ้ืนที่ไม่

เกิน 300 ตาราง
เมตร 

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

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้ 

502 คลังสินค้า พ้ืนที่
เกินกว่า 300 
ตารางเมตรขึ้นไป 

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

504 โรงจอดรถ 1) ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด 
505 สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  ,โรงเรียน,ศูนย์การเรียนรู้,วิทยาลัย,สถาบัน,มหาวิทยาลัย

หน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของเอกชน,สิ่งปลูกสร้างภายในสถานศึกษา,หอประชุม
,ห้องสมุด ,อาคารหรือศาลาเอนกประสงค์ ,โรงยิมออกกําลังกาย ,โรงแรม หอพัก,

อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
506/1 โรงแรม ความสูงไม่

เกิน 5 ชั้น 
 

506/2 โรงแรม ความสูง
เกินกว่า 5 ชั้นขึ้น
ไป 

 

507 โรงมหรสพ 1) โรงภาพยนตร์ 
2) โรงจัดแสดงละคร ดนตรี 
3) ห้องจัดประชุม (ที่อยู่ภายนอกอาคาร) 
4) สนามมวย 

508 สถานพยาบาล  
509/1 สํานักงาน ความสูง

ไม่เกิน 5 ชั้น 
 

509/2 สํานักงาน ความสูง
เกินกว่า 5 ชั้นขึ้นไป 

 

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

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้ 

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

511/2 อาคารพาณิชยก
รรมประเภทค้า
ปลีกค้าส่ง 

1) ร้านจําหน่ายของฝาก 
2) ศูนย์จําหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
3) Outlet เช่น Palio เขาใหญ่ 

512 สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง  

สถานีบริการแก๊ส เช่น LPG , NGV 

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

514 ตลาด พ้ืนที่ไม่เกิน 
1,000 ตาราง
เมตร 

1) ศูนย์อาหารในปั๊มน้ํามัน 
2) ร้านอาหารที่ไม่มีผนัง 
3) ตลาดนัด (มีหลังคาคลุม ไม่มีแผงขายสินค้า) เช่น 
ตลาดนัดสินค้าเกษตร ตลาดนัดสินค้ามือสอง ฯลฯ 

515 ตลาด พ้ืนที่เกินกว่า 
1,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป 

 

516 อาคารพาณิชย์ 
ประเภทโฮมออฟ
ฟิศ 

 

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

519 อาคารจอดรถ  
520/1 อาคารพักอาศัยรวม 

ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 
 

520/2 อาคารพักอาศัย
รวม ความสูงเกิน
กว่า5 ชั้น ขึ้นไป 
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รหัส ประเภทโรงเรือน 
ส่ิงปลูกสร้าง 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ ทีส่ามารถเทยีบเคียงได้ 

522 อาคารพาณิชย์ 
ประเภทโชว์รูมรถ
ยนต์ 

1) โชว์รูมแสดงสินค้า 
2) ศูนย์บริการรถยนต์ 
3) โชว์รูมรถจักรยานยนต์ 

523 ห้องน้ํารวม 1) ห้องอาบน้ํารวม 
2) ห้องอบซาวน่าที่แยกจากตัวอาคาร 

524 สระว่ายน้ํา  
525 ลานกีฬา

เอนกประสงค์ 
สนามฟุตซอลที่ไม่รวมอาคาร 

526 ลานคอนกรีต  
527 ท่าเทียบเรือ 1) สะพานปลา 
528 โรงเลี้ยงสัตว ์ 1) โรงเพาะชํา 
529 รั้วคอนกรีต  
530 รั้วลวดถัก  
531 ป้ายโฆษณา  

 
7.2.6 ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างด้วยวัสดุอะไร เช่น ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้7.2.7 จํานวน

ชั้นของสิ่งปลูกสร้าง 
7.2.8 อายุของสิ่งปลูกสร้าง โดยดูจากหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หลักฐานตาม

ทะเบียนบ้าน หรือสอบถามจากเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
7.3 กรณีห้องชุด/อาคารชุด ให้ตรวจสอบข้อมูลของแต่ละห้องชุดว่าประกอบด้วย ทรัพย์ส่วนบุคคล

ใดบ้าง มีตําแหน่งที่ตั้งและเนื้อที่ห้องชุด/อาคารชุดอย่างไร โดยให้ตรวจสอบจากหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อาคาร
ชุด ดังนี้ 

7.3.1 ชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของห้องชุด 
7.3.2 รายละเอียดแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคารชุด ประกอบด้วย เลขที่โฉนด หน้าสํารวจตําบล/

แขวง อําเภอ/เขต และจํานวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารชุด 
7.3.3 ที่ตั้งห้องชุด ประกอบด้วย ห้องชุดเลขที่ ชั้นที่ อาคารเลขที่ ชื่ออาคารชุดทะเบียนอาคาร

ชุดเลขที่ 
7.3.4 แผนผังห้องชุด ประกอบด้วย รูปแผนผังแสดงทรัพย์ส่วนบุคคลแต่ละประเภทของห้องชุด 

ซึ่งอาจมีหลายประเภทตามแผนผังที่แสดงไว้ในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด  เช่น พ้ืนที่ห้องชุดพ้ืนที่ระเบียงที่จอด
รถยนต์ส่วนบุคคล สระว่ายน้ํา หรือพ้ืนที่สวน เป็นต้น โดยทรัพย์ส่วนบุคคลแต่ละประเภทจะแสดงเนื้อที่แยกเป็น
รายการ และเมื่อรวมพ้ืนที่ทุกรายการแล้วจะมีเนื้อที่เท่ากับเนื้อที่ห้องชุดรวมตามที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
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พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้กําหนดคําจํากัดความเกี่ยวกับอาคารชุดไว้ดังนี้
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบ
ด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง“ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้องชุด 
และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย“ห้องชุด” หมายความว่า 
ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล 

“ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและที่ดินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันสําหรับเจ้าของร่วม และมาตรา 15 ได้กําหนดให้ทรัพย์สิน
ต่อไปนี้ถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง (1) ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด (2) ที่ดินที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (3) 
โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพ่ือความมั่นคงและเพ่ือการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด (4) อาคารหรือส่วน
ของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (5) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่มีไว้เพ่ือใช้หรือ
เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (6) สถานที่ที่มีไว้เพ่ือบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด (7) ทรัพย์สินอ่ืนที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกันการคํานวณราคามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นห้องชุด โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นราคาต่อ
ตารางเมตร โดยมิให้มีการคิดค่าเสื่อมราคา 

๗.๔ ให้สํารวจเอกสารสิทธิ์การเช่าเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์สาธารณะ เช่น สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ/
สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์/สปก./หรือสัญญาเช่ากรมที่ดิน/ทางราชการ ในคราวเดียวกันให้สํารวจสิทธิ
การเช่ารายสัญญากรณีที่ดินแปลงใหญ่ 

๘. วิธีการวัดขนาดพื้นท่ีของสิ่งปลูกสร้าง ควรกําหนดหลักการของพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้าง เช่นใช้พ้ืนที่ใช้สอย
จริงของสิ่งปลูกสร้างในการคํานวณมูลค่า โดยการปฏิบัติให้วัดจากภายนอกตึก อาคาร โรงเรือนแพ ห้องชุด ฯลฯ 
หรือใช้หลักการวัดพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ (ถ้ามี) 

๘.๑ บ้านอยู่อาศัย   
- ดาดฟ้าด้านบนไม่ต้องวัดให้วัดตามขนาดของตัวอาคาร  
- วัดตามขนาดของตัวอาคาร ไม่ต้องวัดบริเวณบันไดและชานหน้าบ้าน 

๘.๒ ถังนาหัน (วัดปริมาตรแปลงเป็นตารางเมตร) 
๘.๓ สถานีบริการนาหัน (วัดตามแนวหลังคา) 
๘.๔ อู่ซ่อมรถ/ตลาด (วัดตามแนวหลังคา) 
๘.๕ ห้างสรรพสินค้า (คิดเฉพาะพ้ืนที่ใช้สอยจริง) 

ข้อสังเกต 
1. เจ้าพนักงานสํารวจอาจให้เจ้าของทรัพย์สินนั้นลงลายมือชื่อรับทราบในแบบสํารวจเพ่ือรับรองความ

ถูกต้องและลดข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ 
2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าอาจสอบถามข้อมูลจากผู้เช่าหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นก็ได้  และให้หมายเหตุ

ไว้ข้างท้ายแบบสํารวจรายการทรัพย์สินถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการสํารวจ 
3. กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือ

สิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าพนักงานสํารวจหมายเหตุไว้ในแบบสํารวจข้อมูลรายการทรัพย์สิน  และรายงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือเรียกหลักฐานดังกล่าวต่อไป 
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บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง บัญชีแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เมื่อเจ้าพนักงานสํารวจสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว  ให้นําข้อมูลที่ได้มากรอกลงใน
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบบัญชีรายการห้องชุด เพ่ือปิดประกาศให้ประชาชนทราบและ
จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562  

1. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1.1 รายการที่ดิน ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ประเภทที่ดิน ให้บันทึกชื่อประเภทหนังสือสําคัญของที่ดินแปลงนั้น เช่น โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่

โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” น.ส.3 น.ส.3 ก ส.ค.1 เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีผู้เสียภาษี
ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน หรือไม่สามารถระบุประเภทที่ดินได้ ให้บันทึกว่า 
“ท.ค.” 

(๒) เลขที่เอกสารสิทธิ์ แบ่งได้ ดังนี้ 
(2.1) เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดิน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว”ให้

บันทึกเลขท่ีของหนังสือสําคัญสําหรับแปลงที่ดินนั้น เช่น 543912 
(2.2) เอกสารแสดงสิทธิครอบครองที่เป็น น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก ให้ระบุเลขที่ของ น.ส.3หรือ 

น.ส. 3 ก เป็นต้น 
(2.3) เอกสารสิทธิครอบครองที่เป็น ส.ค. 1 ให้ระบุเล่มที่และหน้าของ ส.ค.1 
(2.4) กรณีการครอบครองที่ดินประเภทอ่ืน ถ้ามีเลขที่ให้ใส่เลขที่ ถ้าไม่มีให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค ์(-) 

(3) ตําแหน่งที่ดิน ได้แก่ 
(3.1) เลขที่ดิน ให้บันทึกเลขท่ีดินของแปลงที่ดิน ซึ่งปรากฏอยู่ในระวางนั้นๆ 
(3.2) หน้าสํารวจ ให้บันทึกเลขหน้าสํารวจของแปลงที่ดิน ซึ่งปรากฏอยู่ในระวางที่ดินของ 
เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนด ตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์แล้ว” ส่วนที่เป็นหนังสือ

สําคัญอ่ืนๆ ให้ใส่เครื่องหมายยัติภังค ์(-) 
(4) สถานที่ตั้ง ให้บันทึกแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่บนถนน ตรอก ซอย 
(5) จํานวนเนื้อที่ดิน ให้บันทึกจํานวนเนื้อที่ดิน (ไร่-งาน-ตารางวา) 
(6) ลักษณะการทําประโยชน์ในที่ดิน ให้บันทึกขนาดเนื้อท่ีดินแยกตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
(6.1) ประกอบเกษตรกรรม หมายถึง ทําไร่ ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ํา รวมถึงการ

ประกอบการเกษตรตามนิยามคําว่า “ประกอบการเกษตร” ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยไม่รวมถึงการทํา การ
ประมง และทอผ้า ทั้งนี ้รายละเอียดตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. ….... 

- การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรมให้หมายความถึง  ในช่วงเวลา
ประกอบการเกษตรและพักการเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพที่ดินด้วย 
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- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้ครอบคลุมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืนใดในพ้ืนที่ต่อเนื่องที่ใช้ประกอบการทําเกษตรกรรมนั้น 

- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตร ที่ใช้เพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตามจํานวนการ
เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ขั้นต่ําที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้าย
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(6.2) อยู่อาศัย หมายถึง การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นบ้าน ตึก
ตึกแถว อาคาร โรงเรือน กระท่อม หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้อยู่อาศัย และให้รวมถึงที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างซึ่งได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกันกับที่อยู่อาศัยด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของนําไปให้
เช่าหรือหาประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่การให้เช่านั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีการจด
ทะเบียนการเช่าเป็นระยะเวลาเกินกว่าสามปี 

(6.3) ใช้ประโยชน์อ่ืน หมายถึง การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นการประกอบเกษตรกรรม
หรืออยู่อาศัย เช่น ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ หรือใช้ประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น 

(6.4) ใช้ประโยชน์หลายประเภท หมายถึง การใช้ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้างบน
แปลงที่ดินเดียวกัน และไม่สามารถวัดขนาดพ้ืนที่ของที่ดินแยกตามการใช้ประโยชน์ได้ เช่น ที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง 
โดยใช้ประโยชน์สิ่งปลูกสร้างนั้นเพื่ออยู่อาศัย และประกอบกิจการเชิงพาณิชย์บนแปลงที่ดินเดียวกัน 

(6.5) ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ หมายถึง ที่ดินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
(1) ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินที่โดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบ

เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็น
ที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรณีที่ดินที่โดยสภาพแห่งพ้ืนที่นั้นไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยได้ เพราะเหตุธรรมชาติในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงที่ดินที่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้เพราะเหตุอันพ้นวิสัยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ถือเป็นที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่า 

(2) สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว หรือก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จ ซึ่งปล่อยทิ้งร้างจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยได้ในตลอดปีที่ผ่านมา 

(3) ที่ดินที่ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรืออยู่อาศัย แต่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยตลอดปีที่ผ่านมา 

(4) สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้
ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยในตลอดปี
ที่ผ่านมา 
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(5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพไม่ให้
หมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์
โดยผลของกฎหมาย หรือโดยคําสั่งของศาลหรือคําพิพากษาของศาลห้ามมิให้ทําประโยชน์ หรืออยู่ระหว่างการ
พิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

1.2 รายการสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกรายละเอียด ดังนี้ 
(1) บ้านเลขท่ี ให้บันทึกบ้านเลขที่ในแต่ละหลังที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น 
(2) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกประเภทสิ่งปลูกสร้างตามรายการที่กําหนดในบัญชีราคา

ประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง 
(3) ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ให้บันทึกลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น ตึก, ไม้, หรือครึ่งตึกครึ่งไม้
(4) ขนาดพ้ืนที่ ให้บันทึกขนาดพื้นที่รวมของสิ่งปลูกสร้างนั้น 
(5) ลักษณะการทําประโยชน์ ให้บันทึกขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ หากใช้

ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้างหลังเดียวกัน ให้บันทึกพ้ืนที่รวมของสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์หลาย
ประเภทนั้น 

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

(1) ชื่ออาคารชุด ให้บันทึกชื่อของอาคารชุด กรณีที่อาคารชุดนั้นประกอบด้วยหลายอาคารต้องมีการ
ระบุชื่ออาคาร ซึ่งการกําหนดชื่ออาจกําหนดเป็นอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขก็ได้ เช่น อาคาร
สินทรัพย์ อาคาร 1 อาคาร 2 หรืออาคาร เอ อาคาร A เป็นต้น 

(2) เลขทะเบียนอาคารชุด ให้บันทึกเลขทะเบียนอาคารชุด 
(3) ที่ตั้ง ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของอาคารชุด ประกอบด้วย โฉนดเลขที่หน้าสํารวจ ตําบล 

และอําเภอ 
(4) เลขที่ห้องชุด 
(5) ขนาดพ้ืนที่รวมของห้องชุด โดยให้นําขนาดพื้นท่ีรวมทั้งหมดของทรัพย์ส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุด

แต่ละรายมารวมกัน เช่น ขนาดพ้ืนที่ห้องชุด ที่จอดรถ เป็นต้น 
(6) ลักษณะการทําประโยชน์ ให้บันทึกขนาดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ 

การปิดประกาศและการส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษี 
หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 
1. ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในเขตชุมชน ฯลฯเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบ ตามมาตรา 28 

2. ส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี  โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือดําเนินการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนด 

3. ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีจะต้องปรากฏลําดับเดียวกับที่ประกาศในบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
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การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
การแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถดําเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็น

จริง ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 
2. ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเองแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง เช่น ขนาด

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 มีคําสั่งให้เจ้าพนักงานสํารวจดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าไม่ถูกต้องจริงให้เจ้า
พนักงานสํารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

2.2 เจ้าพนักงานสํารวจแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องจากผู้เสียภาษี 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1. ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานสํารวจสํารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว  ผู้เสียภาษีได้เปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง มีผลทําให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษี ในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง 
ใน 4 กรณ ีดังนี้ 

1.1 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่
อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

1.2 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ 

1.3 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย 
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ 

1.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  เป็นการใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากการประกอบเกษตรกรรม
หรือเป็นที่อยู่อาศัย เช่น เดิมเจ้าของที่ดินทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่า ต่อมานําที่ดินไปให้เช่า และผู้เช่าประกอบ
เกษตรกรรมเป็นกรณีที่ผู้เสียภาษีเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทําให้ต้องเสียภาษีลดลง  ผู้เสียภาษีต้องแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตาม
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ เพ่ือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แก้ไขฐานข้อมูล 

2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จะมีผลต่อการประเมินภาษีในปีต่อไป เช่น กรณีเจ้าของที่ดิน
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนปีที่จะเริ่มการจัดเก็บภาษีในปี  2563 เช่น วันที่ 1 
มกราคม – วันที่ 30 พฤศจิกายน ปี 2562 เจ้าของที่ดินทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์ 

ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เจ้าของที่ดินนําที่ดินไปให้เช่า และผู้เช่าประกอบเกษตรกรรม เจ้าของที่ดิน
จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้
แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563  
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ตามการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เกิดขึ้นในปี 
2563 จะมีผลต่อการประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปี 2564 

 
ส่วนที่ 4 

ขั้นตอนการจัดท าและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี 
และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษี 

1. กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่จะจัดส่งบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูก
สร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็น
ห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
ประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่
เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง  ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์หรือ
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ มาปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ที่สํารวจได้ตามบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด มาจัดทําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด โดยมีขั้นตอนในการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน       
สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ดังนี้ 

3.1 การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน 
3.1.1 นําข้อมูลที่ดินตามบัญชีรายการที่ดินมาตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจากบัญชีกําหนด

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ ซึ่งได้แก่ โฉนดเลขที่ดิน หน้าสํารวจตําบล อําเภอ 
แผนที่ภูมิประเทศ ระวาง แผ่น มาตราส่วน เลขที่ดิน เนื้อที่ หากข้อมูลถูกต้องตรงกัน ก็สามารถนําราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินที่ปรากฏในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไปใช้ได้ แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีข้อมูล
รายการใดรายการหนึ่งในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไม่ถูกต้องตรงกันกับรายการถือว่าราคาประเมิน
ที่ดินแปลงนั้นไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อสํานักงานที่ดินที่รับผิดชอบหรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ  และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

3.1.2 กรณีแปลงที่ดินที่แบ่งแยกใหม่ แปลงที่ดินตกหล่น เฉพาะเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน และ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก) ที่ตรวจสอบแล้วไม่พบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง แต่พบรูป
แปลงและราคาประเมินที่ดินในแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง  หรือไม่พบรูป
แปลงที่ดินในแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในโฉนด
ที่ดิน ซึ่งจะแสดงข้อมูลระวางในระบบพิกัดฉาก UTM (ระวาง-แผ่น) และเลขที่ดินถ้าถูกต้องตรงกัน ให้พนักงาน
ประเมินเทียบเคียงราคากับแปลงที่ดินข้างเคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และมีระยะความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียง
กัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดินที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้น 

 
 
 

 



31 
 

3.1.3 หากปรากฏว่าที่ดินแปลงใดไม่ได้กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ไว้ในบัญชีกําหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ที่ดินและแผนที ่ ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในการคํานวณมูลค่าที่ดิน   
ให้พนักงานประเมินเทียบเคียงราคากับแปลงที่ดินข้างเคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน  และมีระยะความลึกของแปลง
ที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมินที่ดินที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้น 

3.1.4 สําหรับเอกสารสิทธิ์ประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 
(น.ส.3 ก) ให้ใช้บัญชีกําหนดราคาประเหินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ สําหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิทธิประเภทอ่ืนนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) โดยดําเนินการ 

(1) ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารสิทธิ์เพ่ือระบุตําแหน่งที่ตั้ง ตําบล อําเภอ จังหวัดจากบัญชีกําหนดราคา
ประเหินทุนทรัพย์ที่ดิน ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สาหรับที่ดินซึ่งหีเอกสารสิทธิ
ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก.)(2) พิจารณาจากบริเวณที่ตั้ง
ของที่ดินแปลงที่จะประเมินราคาว่าตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยที่ดินใด เพ่ือให้ทราบราคาประเมินที่ดิน (บาทต่อตาราง
วา) จากบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
สําหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอ่ืนนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) 
เพ่ือนํามาคํานวณ 

(๓) วัดความลึกของแปลงที่ดินจากด้านที่ติดถนนให้วัดระยะความลึกจากกึ่งกลางแปลงด้านที่ติดถนนไป
จนถึงสุดแปลงที่ดินบริเวณก่ึงกลางแปลง ยกเว้นแปลงรูปธงให้วัดตั้งฉากจากขาธงไปสุดแปลงและวัดความลึกแปลง
ที่ดินตามหาตราส่วนของแผนที่หีหน่วยวัดเป็นเมตร 

(๔) รูปแปลงที่ดิน ซึ่งลักษณะรูปแปลงที่ดินแต่ละพ้ืนที่มีหลากหลายแบบ 
3.1.5 ให้นําราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่กําหนดไว้ตามบัญชีกําหนดราคาประเหินทุนทรัพย์ที่ดิน  

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  สําหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอ่ืน
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 
มูลค่าที่ดินท้ังแปลง = 1,941 x 1500 = 2,911,500 บาท 

3.2 การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง 
3.2.1 ให้ตรวจสอบประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน โดยพิจารณาจากใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคาร (แบบ อ.1) หรือจากการสํารวจเก็บข้อมูล ว่าเป็นอาคารประเภทใด และมีประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตรง
ตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ 

(1) หากมีประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตรงตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้นํา
ราคาประเมินต่อตารางเมตรตามประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่ง
ปลูกสร้างมาคํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมอาคาร 

(2) หากไม่มีประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตรงตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้
พนักงานประเมินเทียบเคียงราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้นแล้ว
คํานวณตาม (1 
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(3) กรณีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงตามบัญชีกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

 

(3.1) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งบัญชีแสดงมูลค่าสิ่งปลูกสร้างและแบบแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน
ที่ใช้ในการก่อสร้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างนั้น  หรือจ้างผู้ประเมินราคาตาม
บัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด เป็นผู้ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างประเภทนั้นๆ และใช้ราคา
ประเมินดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี ้ให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่น 

(3.2) หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ส่งมูลค่าสิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างลักษณะพิเศษ
โดยเทียบเคียงจากสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพ่ือประโยชน์ในการประเมินภาษีในปีนั้นไปพลางก่อน 
แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดมา
ดําเนินการโดยให้ผู้เสียภาษีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

(3.3) หากมูลค่าสิ่งปลูกสร้างตามข้อ (3.1) ไม่เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดรายอ่ืนมา
ดําเนินการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

3.2.2 วิธีการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างให้นําพ้ืนที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งหมด x ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างต่อตารางเมตร x ค่าเสื่อมราคา 

3.2.3 การคํานวณค่าเสื่อมราคา ให้พิจารณาจากตารางกําหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อม
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่แนบท้ายบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

(1) วัสดุส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตหรือเหล็กให้หักค่าเสื่อมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละของค่า
เสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทตึก โดยหักค่าเสื่อมปีที ่1 ถึงปีท่ี 10 ร้อยละ 1 ต่อปี ปีที่ 11 ถึงปีที่ 42ร้อยละ 
2 ต่อปี ปีที่ 43 เป็นต้นไป ให้หักค่าเสื่อมร้อยละ 76 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้น(2) วัสดุ
ส่วนใหญ่เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ให้หักค่าเสื่อมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภท
ครึ่งตึกครึ่งไม ้โดยหักค่าเสื่อมปีที ่1 ถึงปีท่ี 5 ร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 6ถึงปีที่ 15 ร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 16 ถึงปีที่ 21 
ร้อยละ 5 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 22 เป็นต้นไป ให้หักค่าเสื่อมร้อยละ 85 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรือนสิ่งปลูก
สร้างนั้น(3) วัสดุส่วนใหญ่เป็นไม้ให้หักค่าเสื่อมตามตารางกําหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อม 

โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้ โดยให้หักปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 6 ถึงปีที่ 15 
ร้อยละ 5 ต่อปี ปีที ่16 ถึงปีท่ี 18 ร้อยละ 7 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 19 เป็นต้นไป ให้หักค่าเสื่อมร้อยละ 93 ตลอด
อายุการใช้งานของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้นทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว ราคาประเมินตารางเมตรละ 7,500 บาท 
และตารางการหักค่าเสื่อมฯ ประเภทตึกกําหนดอัตราค่าเสื่อมของอาคารที่มีอายุ 20 ปี ที่ร้อยละ 30 มูลค่า
คงเหลือร้อยละ 70 คํานวณมูลค่าได้ ดังนี้ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง = พ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด x ราคาประเมินต่อ
ตารางเมตร x (100 – ค่าเสื่อม) 

= 376 x 7,500 x 70% 
= 1,974,000 บาท 
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3.3 การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด 
3.3.1 ให้ตรวจสอบชื่ออาคารชุด และชั้นที่ตั้งห้องชุดให้ตรงกับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 

เพ่ือให้ทราบราคาประเมินตารางเมตรละเท่าใด 
 

3.3.2 นําพื้นที่รวมของทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร) x ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด(บาท/ตาราง
เมตร) โดยไม่ต้องหักค่าเสื่อม 

ตัวอย่าง ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 200/1 มีเนื้อที่ห้องชุดรวม 50 ตารางเมตร อยู่ในชั้น 1 ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ตารางเมตรละ 25,000 บาท 

วิธีการคํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด  = 50 x 25,000 

= 1,250,000 บาท 
4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้าง

ที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จําเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้มี
หน้าที่เสียภาษีแต่ละรายไว้ ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนทราบก่อน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่
อ่ืนตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร 
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บทที ่4 

การประเมินภาษี 
ส่วนที่ 1 
ฐานภาษ ี

คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ (มาตรา 32) 

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

 
ส่วนที่ 2 

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักมูลค่าของฐานภาษีออกก่อนที่จะนําไปคํานวณภาษี  หากเข้าหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 
1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นรวมกันไม่เกิน  50 
ล้านบาท 

โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
(1.1) กรณีเป็นเจ้าของแปลงเดียว ให้นํามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาทส่วน

ที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษ ีหากมูลค่าของฐานภาษีท่ีคํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่า
ของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

(1.2) กรณีเป็นเจ้าของมากกว่า 1 แปลง ให้นํามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย50 ล้านบาท 
โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่าสูงสุดก่อนแล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มี
มูลค่าสูงในลําดับรองลงมาตามลําดับ เมื่อหักครบ 50 ล้านบาทแล้ว มูลค่าทรัพย์สินที่เหลือแต่ละแปลงคือมูลค่า
ของฐานภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์  ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าว
เท่ากับศูนย์ 

2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
วันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ คือให้
นํามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหักด้วย 50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐาน
ภาษีท่ีคํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

3. กรณีท่ีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็น
ที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ 
คือ ให้นํามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษี หากมูลค่าของฐาน
ภาษีท่ีคํานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
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ข้อสังเกต 
(1) ใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษี คือ ปี 2563 – 2565 ที่ดินของบุคคลธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบเกษตรกรรมให้ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี 
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของนิติบุคคลไม่ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 
(3) กรณีเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านของตน

เพราะเหตุจําเป็นทางราชการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังคงได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี โดยผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างต้องนําหนังสือรับรองเหตุจําเป็นทางราชการในการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียน ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําให้ต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านนั้นมาแสดงต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น แต่การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ 

 
 

ส่วนที่ 3 
อัตราภาษี 

1. เพดานอัตราภาษีแยกตามการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 
1.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ0.15 

ของฐานภาษ ี
1.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษ ี
1.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก (1) หรือ (2) อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของ

ฐานภาษ ี
1.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพอัตราภาษีไม่เกิน

ร้อยละ 1.2 ของฐานภาษ ี
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2. อัตราที่ใช้จัดเก็บจริง ใน 2 ปีแรก คือปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 จะใช้อัตราภาษีตามมูลค่า
ของฐานภาษ ีดังนี้ 

ประเภทท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
เกษตรกรรม 
(บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ) 

ไม่เกิน 75 0.01 
เกิน 75 - 100 0.03 

เกิน 100 - 500 0.05 
เกิน 500 – 1,000 0.07 
เกิน 1,000 ขึ้นไป 0.10 

เกษตรกรรม 
(นิติบุคคลเป็นเจ้าของ) 

ไม่เกิน 75 0.01 
เกิน 75 - 100 0.03 

เกิน 100 - 500 0.05 
เกิน 500 – 1,000 0.07 
เกิน 1,000 ขึ้นไป 0.10 

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก 
(กรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ 
เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่อ 
อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 
1 มกราคม ของปีภาษีนั้น 

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

ที่อยู่อาศัยหลังอ่ืนๆ ไม่เกิน 50 0.02 
 เกิน 50 – 75 0.03 
 เกิน 75 - 100 0.05 
 เกิน 100 ขึ้นไป 0.10 
1. อ่ืนๆ 
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ 
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ 
ตามควรแก่สภาพ (เสียเพ่ิม 0.3% 
ทุก 3 ป ีแต่รวมแล้วไม่เกิน 3%) 

ไม่เกิน 50 0.3 

 เกิน 50 - 200 0.4 
 เกิน 200 – 1,000 0.5 
 เกิน 1,000 – 5,000 0.6 
 เกิน 5,000 ขึ้นไป 0.7 
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3. ตั้งแต่ปี 2565 อัตราที่ใช้ในการจัดเก็บจะถูกกําหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าพระราชกฤษฎีกาสามารถดําเนินการได้โดยตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
กําหนดตามมาตรา 37 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นกรุงเทพมหานครก่อนการลง
นามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจํา
จังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้ 

3.2 กรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษีให้ส่ง
ความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอสภาท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด หากสภาท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วย
คะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป 

 
ส่วนที ่4 

การลดและการยกเว้นภาษ ี
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหากเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1. ลดภาษีสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภทตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1.1 ลดภาษีให้ร้อยละ 50 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูก
สร้าง หรือห้องชุด ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม
ของปีภาษีนั้น ที่ได้โอนสิทธิในหนังสือแสดงสิทธิหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนรับเป็นมรดก  ก่อนวันที่ ๑๓ มีนาคม 
2562 แต่ไม่ใช้บังคับกับผู้รับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในทอดต่อ ๆ ไป 

1.2 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
1.2.1 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์ 
1.2.2 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์ 
1.2.3 อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

จัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์ 
1.2.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพ่ืออยู่อาศัย หรืออุตสาหกรรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินดังกล่าว 
1.2.5 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นอาคารชุดเพ่ืออยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร

ชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว 
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1.2.6 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่นํามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว 

1.2.7 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างรอการขาย  เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ 
13 มีนาคม 2562 

1.3 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ใน
กิจการของสถานอุดมศึกษาและโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 สถานอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

1.3.2 โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ได้แก่ โรงเรียนในระบบ และโรงเรียนนอก
ระบบ ประเภทสอนศาสนา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ 

1.4 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาสวนสัตว์ 
สวนสนุก หรอืที่จอดรถสาธารณะ 

1.5 ลดภาษีร้อยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคม ดังต่อไปนี้ 

1.5.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางอากาศ เฉพาะส่วนของที่ดินที่ใช้
เป็นทางขึ้นลงอากาศยาน ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และหลุดจอดอากาศยานระยะไกล 

1.5.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมทางบก ที่เป็นทางพิเศษและทาง
พิเศษระหว่างเมือง เฉพาะส่วนดังต่อไปนี้ 

(ก) ทางยกระดับ 
(ข) ที่ดินที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ 
(ค) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
1.5.3 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางราง เฉพาะส่วนดังต่อไปนี้ 
(ก) สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้า 
(ข) ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน 
(ค) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์สําหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า 

1.6 ลดภาษีร้อยละ 50 ของจํานวนภาษีท่ีจะต้องเสียของทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้ 

1.6.1 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน เฉพาะส่วนของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่ใช้เป็นโรงผลิตไฟฟ้า 

1.6.2 อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เฉพาะส่วนของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อน 

2. ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมากหรือถูกทําลายให้เสื่อมสภาพ
ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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2.1 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดข้ึนและเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น
อาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีในปีต่อไป โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและ
รายละเอียดความเสียหายภายในระยะเวลา สถานที ่และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด 

(2) ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีท่ีมาลงทะเบียน ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเวลาไมน่้อยกว่า 15 วัน 

(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการสํารวจข้อมูลความเสียหายของผู้เสียภาษี 
(4) จัดทําบัญชีรายชื่อ จํานวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย

หรือถูกทําลาย และจํานวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(4.1) เสียหายไม่เกิน 2 ใน 3 ของจํานวนเนื้อที่ท้ังหมด ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย 
(4.2) เสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเนื้อที่ท้ังหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษ ี

(5) รายงานบัญชีตาม (4) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  เพ่ือขอความเห็นชอบตามรอบ
ระยะเวลาดังนี้ 

(5.1) รอบท่ี 1 ภายในเดือนเมษายน 
(5.2) รอบท่ี 2 ภายในเดือนสิงหาคม 
(5.3) รอบท่ี 3 ภายในเดือนธันวาคม 

(6) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือ
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการลดหรือยกเว้นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้
เสียภาษีในปีต่อไป 

3. ลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย หรือ 
ถูกรื้อถอน หรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซมในส่วนสําคัญ โดยมิได้มีสาเหตุมาจาก 
ผู้เสียภาษ ีโดยเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความ
เสียหายฯ 

3.2 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการสํารวจข้อมูลความเสียหายของผู้เสียภาษี 
3.3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทําบัญชีรายชื่อ จํานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ 

ได้รับความเสียหายฯ และจํานวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้บางส่วน ให้ลดภาษีตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
(2) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษ ี

3.4 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีตาม (3) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  
เพ่ือขอความเห็นชอบตามรอบระยะเวลาดังนี้ 

(1) รอบท่ี 1 ภายในเดือนเมษายน 
(2) รอบท่ี 2 ภายในเดือนสิงหาคม 
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(3) รอบท่ี 3 ภายในเดือนธันวาคม 
3.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดหรือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดําเนินการลดหรือยกเว้นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้
เสียภาษีในปีต่อไป 

 
ส่วนที ่5 

การค านวณภาษี 
1. การค านวณภาษีส าหรับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร 

1.1 ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง 
1.2 นํามูลค่าทุกแปลงมารวมกันเป็นฐานภาษี 
1.3 นําฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีท่ี 50 ล้านบาทโดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ 
1.4 หลังจากหักฐานภาษี 50 ล้านบาทแล้ว คํานวณแยกเป็นรายแปลง แปลงใดมีพ้ืนที่ดินต่อกันให้นํา

มูลค่าฐานภาษีมารวมกันเพ่ือคํานวณภาษี 
ตัวอย่าง 
กรณีท่ี 1 นาย ก.มีที่ดินจํานวน 2 แปลง ทําการเกษตร แปลงที่ 1 เนื้อท่ีดิน 10 ไร่ ราคาประเมิน ตาราง

วาละ 1,000 บาท แปลงที่ ๒ เนื้อท่ีดิน 3 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 10,000 บาท 
วิธีการคํานวณให้คํานวณเป็นรายแปลงคือ 
แปลงที่ ๑ = 10 x 400 (1 ไร่ = 400 ตารางวา) x 10,000 = 40,00,000 บาท 
แปลงที่ ๒ = 3 x 400 (1 ไร่ = 400 ตารางวา) x 10,000 = 12,000,000 บาท 
รวม 52,000,000 บาท ได้รับการยกเว้นฐานภาษีจํานวน 50 ล้านบาท 
คงเหลือฐานภาษีท่ีต้องนํามาคํานวณ =52,000,000 - 50,000,000 = 2,000,000 

=2,000,000 x 0.01% = 200 บาท 
กรณีท่ี 2 นาย ก มีที่ดินใน อปท. แห่งหนึ่ง 10 แปลง ที่ดินไม่ติดต่อกัน ดังนี้ 
แปลงที่ 1 เนื้อท่ีดิน 10 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
แปลงที่ 2 เนื้อท่ีดิน 8 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
แปลงที่ 3 เนื้อท่ีดิน 9 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
แปลงที่ 4 เนื้อท่ีดิน 7 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
แปลงที่ ๕ เนื้อท่ีดิน 6 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
แปลงที่ 6 เนื้อท่ีดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
แปลงที่ 7 เนื้อท่ีดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
แปลงที่ 8 เนื้อท่ีดิน 3 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
แปลงที่ 9 เนื้อท่ีดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
แปลงที ่10 เนื้อท่ีดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 20,000 บาท 
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วิธีการคํานวณ ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง แล้วนําฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่50ล้านบาท
โดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ คือจะต้องนําแปลงที่ 1 มาหักฐานภาษีจํานวน 50 ล้านบาทที่เหลือ
คํานวณเป็นรายแปลง 

กรณีท่ี ๓ นาย ก มีที่ดินใน อปท.แห่งหนึ่ง 10 แปลง ที่ดินติดต่อกัน ดังนี้ 
แปลงที่ 1 เนื้อท่ีดิน 10 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
แปลงที่ 2 เนื้อท่ีดิน 8 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
แปลงที่ 3 เนื้อท่ีดิน 9 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
แปลงที่ 4 เนื้อท่ีดิน 7 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
แปลงที่ ๕ เนื้อท่ีดิน 6 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
แปลงที่ 6 เนื้อท่ีดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
แปลงที่ 7 เนื้อท่ีดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
แปลงที่ 8 เนื้อท่ีดิน 3 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
แปลงที่ 9 เนื้อท่ีดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
แปลงที่ 10 เนื้อท่ีดิน 4 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 4,000 บาท 
วิธีการคํานวณ ให้คํานวณมูลค่าฐานภาษีรายแปลง แล้วนําฐานภาษีมาหักมูลค่าฐานภาษีที่50 ล้านบาท 

โดยหักจากแปลงที่มีราคาสูงสุดตามลําดับ คือจะต้องนําแปลงที่ 1, 3 , 2 , 4 มารวมกันเพ่ือหักฐานภาษีจํานวน 
50 ล้านบาท ที่เหลือคํานวณรวมทุกแปลง 

กรณีที่ 4 นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้างโรงเรือนไม้เลี้ยงไก่เพ่ือ
ขาย เนื้อท่ี 700 ตารางเมตร ราคาประเมินของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ตารางเมตรละ 3,550 บาท อายุโรงเรือน 4 ปี 

คํานวณมูลค่าของที่ดิน 1 ไร่ = 400 x 5,000 = 2,000,000 บาท  
คํานวณมูลค่าของโรงเรือนเลี้ยงไก่ = 700 x 3,550 = 2,485,000 บาท หักค่าเสื่อมราคา ร้อยละ 12 

คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 88% = 2,485,000 x 88% = 2,186,800 บาท  
ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = 2,000,000 + 2,186,800 = 4,186,800 บาท  
นาย ก ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากเป็นกรณีใช้ที่ดินเพ่ือประกอบการเกษตรได้รับยกเว้น ฐานภาษีไม่เกิน 

50 ล้านบาท 
กรณีท่ี 5 บริษัท ก มีที่ดิน 5 ไร่ ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้างโรงเรือนไม้เลี้ยงไก่เพ่ือ

ขาย เนื้อท่ี 1,000 ตารางเมตร ราคาประเมินของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ตารางเมตรละ 3,550 บาทอายุโรงเรือน 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 
บริษัท ก ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจากยกเว้นให้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่ใช้ที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม 

ดังนั้น บริษัท ก ต้องเสียภาษตีามอัตราที่กําหนดสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร 
= 13,124,000 x 0.01% = 1,312.40 บาท 
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หมายเหตุใน 3 ปีแรก ยกเว้นฐานภาษีให้กับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบเกษตรกรรม (กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 ดังนั้น การยกเว้นฐานภาษีในกรณีนี้จึงต้องตราเป็นกฎกระทรวง) 

2. การค านวณภาษีส าหรับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย 
2.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน 
2.2 คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการหักค่าเสื่อม 
2.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 
2.4 นํามูลค่าฐานภาษีท่ีได้ตามข้อ 1.2 มาหักฐานมูลค่าฐานภาษีท่ียกเว้นตามเกณฑ์ ดังนี้ 

2.4.1 กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของตังเอง บ้านเป็นของตัวเองและมีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดในอัตรา ร้อยละ 
0.03 

2.4.2 กรณีบ้านหลักแรก มีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของคนอ่ืน บ้านเป็นของตนเองและมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 10 ล้านบาท ส่วนที่เกินให้คิดอัตราร้อยละ 
0.02 

2.4.3 กรณีบ้านหลังอ่ืน ๆ หมายถึงไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่เป็นเจ้าของบ้านไม่มีการยกเว้น
ฐานภาษีให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 

ตัวอย่าง 
กรณีที่ 1 นาย ก. มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาทปลูกบ้านพักอาศัย 1 

หลังเต็มพ้ืนที่ เป็นบ้านไม ้1 ชั้น พ้ืนที ่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 ป ี

หักค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60% = 600,000 x 60% = 360,000 บาท 
ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = 3,000,000 + 360,000 = 3,600,000 บาท 
นาย ก. ได้รับการยกเว้นภาษีเพราะมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท 
กรณีที่ 2 นาย ก. มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท นาย ข.ปลูกบ้านพัก

อาศัย 1 หลังเต็มพ้ืนที่ เป็นบ้านไม้ 1 ชั้น พ้ืนที ่80 ตาราเมตร ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมิน ตารางเมตร
ละ 7,500 บาท และนาย ข. มีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 30,000 = 3,000,000 บาท (นาย ก. เจ้าของที่ดินเป็นคนเสียภาษี) 
คํานวณภาษีท่ีนาย ก. ต้องเสีย = 3,000,000 x 0.02% = 600 บาท 
คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง = 80 x 7,500 = 600,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อม

ร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60% = 600,000 x 60% = 360,000 บาท (นาย ข.เจ้าของบ้านเป็นคน
เสียภาษ)ี 

นาย ข. ได้รับการยกเว้นภาษีเพราะมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท 
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กรณีที่ 3 นาย ก. มีที่ดิน 200 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 บาท ปลูกบ้านพักอาศัย ๒ 
หลังเต็มพ้ืนที่ เป็นบ้านไม ้1 ชั้น พ้ืนที่หลังละ 80 ตาราเมตร ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี ราคาประเมินตารางเมตรละ 
7,500 บาท โดยบ้านทั้งสองหลังนาย ก. ใช้พักอาศัยเอง โดยมีเลขที่บ้านแยกกันและนาย ก.มีชื่อในทะเบียนบ้าน
เพียงหลังที ่1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

คํานวณมูลค่าของที่ดินจํานวน 200 ตารางวา = 200 x 30,000 = 6,000,000 บาท 
คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง หลังที่ 1 พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500 = 600,000 บาท   

ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60% = 600,000 x 60%                 
= 360,000 บาท 

ฐานภาษีของที่ดินและบ้านหลังที่ 1 = 6,000,000 + 360,000 = 6,360,000 บาท 
นาย ก. ได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับที่ดินและบ้านหลังที่ 1 เพราะมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท 
คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง หลังที่ 2 พ้ืนที่ 80 ตารางเมตร = 80 x 7,500 = 600,000 บาท     

ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 40 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 60% = 600,000 x 60% = 360,000 
บาท 

คํานวณภาษีบ้านหลังที่ 2 จะได้ 360,000 x 0.02% = 72 บาท 
สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 72 บาท 
3. การค านวณภาษีส าหรับห้องชุด 
3.1 คํานวณหามูลค่าของห้องชุด โดยนําจํานวนเนื้อที่ห้องชุดไปคูณกับราคาประเมินของห้องชุด (ไม่ต้อง

หักค่าเสื่อมของห้องชุด) มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 
3.2 นํามูลค่าฐานภาษีไปหักฐานภาษีท่ีได้รับยกเว้น กรณีบ้านหลังแรก จะต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินเป็นของ

ตังเอง บ้านเป็นของตัวเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ให้ยกเว้นมูลค่าฐานภาษี 50 
ล้านบาท ส่วนที่เกินคิดในอัตรา ร้อยละ 0.03 

ตัวอย่าง นาย ก ซื้อห้องชุด (คอนโดมิเนียม) 1 ห้อง ราคาประเมินตารางเมตรละ 25,000 บาทพ้ืนที่ 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. การค านวณภาษีส าหรับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืน 

4.1 ให้คํานวณมูลค่าของที่ดิน 
4.2 คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างและหักค่าเสื่อมตามตารางการหักค่าเสื่อม 
4.3 นํามูลค่าของที่ดินและมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างมารวมกัน มูลค่าที่ได้ถือเป็นฐานภาษี 
4.4 นํามูลค่าฐานภาษีท่ีได้ตามข้อ  
4.3. มาคํานวณภาษีตามอัตราภาษีท่ีกําหนด 
 
 



44 
 

ตัวอย่าง 
กรณีท่ี 1 นาย ก. มีที่ดนิ 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกตึก 3 ชั้น อายุ 15 

ปี พ้ืนที ่ชั้นละ 1,000 ตารางเมตร ราคาประเมินตารางเมตรละ 7,500 บาท ประกอบการค้าทั้ง 3 ชั้น คํานวณ
มูลค่าของที่ดิน = 100 x 5,000 = 500,000 บาท 

คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง = 1,000 x 3 x 7,500 = 22,500,000 บาท 
ปลูกสร้างมาแล้ว 15 ปี หักค่าเสื่อมร้อยละ 20 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 80% = 18,000,000 บาท 
ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = 500,000 + 18,000,000 = 18,500,000 บาท 
คํานวณภาษี = 18,500,000 x 0.3% = 55,500 บาท 
สรุป นาย ก. เสียภาษีท้ังหมดจํานวน 55,500 บาท 
กรณีที่ 2 นาย ก มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 5,000 บาท ปลูกสร้างอพาร์ทเม้นท์ 

3 ชั้น อายุ 10 ปี จํานวน 30 ห้อง ให้เช่า จํานวน 29 ห้อง อยู่เอง 1 ห้อง พ้ืนที่ห้องละ 50 ตารางเมตร ราคา
ประเมินตารางเมตรละ 7,800 บาท นาย ก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

คํานวณมูลค่าของที่ดิน = 100 x 5,000 = 500,000 บาท  
คํานวณมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง โดยนําพื้นที่สิ่งปลูกสร้างจํานวน 30 ห้อง ห้องละ 50 ตารางเมตร คิดเป็น

พ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 30 x 50 = 1,500 ตารางเมตร  
คํานวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 1,500 x7,800 = 11,700,000 บาท ปลูกสร้างมาแล้ว 10 ปี หักค่าเสื่อม

ร้อยละ 10 คิดมูลค่าที่เหลือเพียง 90% = 10,530,000 บาท 
ฐานภาษีส่วนของที่ดินและอพาร์ทเมนท์ = 500,000 + 10,530,000 = 11,030,000 บาท 
นาย ก ใช้ประโยชน์ในอพาร์ทเมนท์เพ่ืออยู่อาศัย และให้เช่า จึงเป็นการใช้ประโยชน์หลายประเภทในสิ่ง

ปลูกสร้างเดียวกัน การคํานวณภาษีจึงต้องคํานวณตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
คํานวณหาสัดส่วนของการอยู่อาศัย โดยนําพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมาเทียบเพ่ือหาสัดส่วน = ขนาด

พ้ืนที่ของอพาร์ทเมนท์ท้ังหมด 1,500 ตารางเมตร ใช้เพื่ออยู่อาศัย 1 ห้อง ขนาด 50 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 
= 50 x 100 / 1,500 = 3.3% 

ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย = 11,030,000 x 3.3% = 363,990 บาท 
นาย ก ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่ใช้เพ่ืออยู่อาศัยเนื่องจากฐาน

ภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 363,990 บาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
คํานวณหาสัดส่วนของการให้เช่า โดยนําพ้ืนที่ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมาเทียบเพ่ือหาสัดส่วน = ขนาด

พ้ืนที่ของอพาร์ทเมนท์ท้ังหมด 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 
คํานวณภาษ ี10,666,010 x 0.3% = 31,998.03 บาท 
สรุป นาย ก ต้องเสียภาษีจํานวน 31,998.03 บาท 
5. การค านวณภาษีส าหรับท่ีดินที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
กรณีที่ 1 นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ ปลูกกล้วย 2 ต้น บนที่ดินแปลงดังกล่าว ราคาประเมิน ตารางวาละ 

7,000 บาท (ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2561) 
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คํานวณมูลค่าของที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ = 400 x 7,000 = 2,800,000 บาทใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยปลูก

กล้วย 2 ต้น มาตั้งแต่ปี 2561 ดังนั้น จึงถือเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
คํานวณภาษีในอัตราทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  2,800,000 x0.3% = 

8,400 บาท 
กรณีที่ 2 นาย ก มีที่ดิน 1 ไร่ เดิมที่ดินดังกล่าวปลูกกล้วย 2 ต้น บนที่ดิน และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2562 นาย ก เอาที่ดินไปให้นาย ข เช่า นาย ข ผู้เช่าเข้ามาทํานา 
ราคาประเมินตารางวาละ 7,000 บาท 

คํานวณมูลค่าของที่ดิน เนื้อท่ี 1 ไร่ = 400 x 7,000 บาท = 2,800,000 บาท 
เดือนมกราคม – เดือนตุลาคม 2562 นาย ก ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามควรแก่สภาพแต่เมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2562 นาย ก เอาที่ดินไปให้นาย ข เช่า ถือว่านาย ก ได้นําที่ดินไปทําประโยชน์แล้วเมื่อผู้เช่าที่ดิน
แปลงดังกล่าวใช้ที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม จึงถือว่าที่ดินนั้นใช้ประกอบการเกษตร และได้รับยกเว้นฐานภาษี
มูลค่า 50 ล้านบาท เมื่อคํานวณมูลค่าที่ดินของนาย ก แล้ว คิดเป็นมูลค่า 2,800,000 บาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
นาย ก จึงไม่ต้องเสียภาษ ี

 
ส่วนที่ ๖ 

การแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีทั้งนี้  
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไม่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ประเมินภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรระมัดระวังแจ้งการประเมินให้ทัน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหนังสือแจ้งประเมินให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด พร้อมส่งรายละเอียดการคํานวณ
ภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย 

6.2 การส่งหนังสือแจ้งประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู่หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการของผู้
เสียภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการที่ปรากฏว่า
เป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้ 

6.3 ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือได้ ให้ปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทํา
การของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้ เมื่อเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า7 วัน นับแต่
วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

6.4 กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ ไม่ครบถ้วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้โดยทบทวนได้เพียง 
3 ป ีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลาการชําระภาษี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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(1) กรณีท่ีต้องชําระเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสียภาษีและให้ผู้
เสียภาษีชําระภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 

(2) กรณีท่ีมีการชําระภาษีไว้เกินกว่าจํานวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด เพ่ือให้มารับเงินที่ชําระ
เกินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
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บทที ่5 

การรับช าระภาษ ีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีช าระภาษีเกินก าหนดระยะเวลา และการคืนเงินภาษี 

1. การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการประเมินแก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว 

ผู้เสียภาษีต้องนําเงินมาชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในเดือนเมษายน ณ สํานักงานเทศบาลที่ทําการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล สํานักงานเขต ศาลาว่าการเมืองพัทยา ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมาย
กําหนด หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด โดยให้ถือวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
เป็นวันที่ชําระภาษี 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการรับชําระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
ได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําความตกลงเป็นหนังสือกับส่วนราชการนั้น  และให้ส่วนราชการที่รับชําระ
ภาษีแทน สามารถหักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาษีที่รับชําระไว้แทนได้ โดยให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชําระภาษี 

1.3 ผู้เสียภาษีอาจชําระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชําระผ่านธนาคารหรือ
โดยวิธีการอ่ืนใด เช่น ชําระภาษีผ่านจุดบริการ เป็นต้น  

กรณีชําระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์เช็คธนาคาร หรือ
เช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชําระภาษี  

กรณีชําระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใด ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการ
ชําระเงินค่าภาษีผ่านจัดบริการ เป็นวันที่ชําระภาษี 

2. การผ่อนช าระภาษี 
ผู้เสียภาษีจะขอผ่อนชําระภาษีก็ได้ โดยวงเงินที่จะขอผ่อนชําระจะต้องมีจํานวนตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป และต้อง
ทําเป็นหนังสือยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน ซึ่งกําหนดเวลาในการผ่อนชําระให้แบ่งได้ไม่
เกิน 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กัน ดังนี้ 

2.1 งวดที่ 1 ชําระภายในเดือนเมษายน 
2.2 งวดที่ 2 ชําระภายในเดือนพฤษภาคม 
2.3 งวดที่ 3 ชําระภายในเดือนมิถุนายน 
 

3. การเร่งรัดภาษีค้างชาระ 
ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน หรือไม่ชําระภาษีภายในระยะเวลาที่ขอผ่อนชําระหรือไม่

ชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเพิ่มเติม ให้ถือเป็นภาษีค้างชําระ ที่จะต้องติดตามเร่งรัด
ภาษคี้างชําระดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชําระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาชําระภาษีค้าง
ชําระ พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม__ 

3.2 ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งรายการภาษีค้างชําระให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของ 
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สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่สาขานั้นทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป 

3.3 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตาม
พระราชบัญญัตินี้จะทําไม่ได้ หากปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษีค้างชําระสําหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ดังนั้น หากต่อมาผู้เสียภาษีได้มาชําระภาษีค้างชําระพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรีบดําเนินการแจ้งให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขาทราบ  เพ่ือถอนการอายัด
ดังกล่าวต่อไป 

4. การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
ถ้าผู้เสียภาษีไม่มาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด จะต้องเสียภาษีค้างชําระรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ดังนี้ 

4.1 ถ้าผู้เสียภาษีมิได้มาชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด แต่ต่อมาได้มาชําระภาษีก่อนที่จะได้รับหนังสือ
แจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษีค้างชําระ 

4.2 ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20
ของจํานวนภาษีค้างชําระ 

4.3 ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายหลังจากที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40ของ
จํานวนภาษีค้างชําระ 

4.4 ผู้เสียภาษีท่ีมิได้ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษี
ค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยให้เริ่มนับเมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มีการชําระภาษี 
แต่ไม่ให้เกินกว่าจํานวนภาษีท่ีต้องชําระ 

4.5 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกําหนดเวลาชําระภาษี และได้มีการชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่
ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพ่ิมลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

4.6 เบี้ยปรับอาจงดได ้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี
จะต้องยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างชําระ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมี
อํานาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้ยึด  อายัดที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างแล้วแต่กรณี 

5. การขอรับเงินคืน 
กรณีที่ผู้เสียภาษีเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียภาษีเกินกว่าจํานวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความ

ผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยดําเนินการ 
ดังนี้ 
 

5.1 ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ชําระภาษี พร้อมทั้งส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคําร้องด้วย 

5.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการพิจารณาคําร้องให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายใน 90 
วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

5.3 ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่น
คําร้อง โดยแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีคําสั่ง 
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5.4 กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

สั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น 
นับแต่วันที่ยื่นคําร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน 

5.5 ถ้าผู้ยื่นคําร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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บทที่ 6 

การอุทธรณ์การประเมินภาษี 
 

ผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่เห็นด้วยกับการประเมินตามมาตรา  44 ประเมินเพ่ิมเติม
ตามมาตรา 53 หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 61 เนื่องจากเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี  
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียก
ก็บภาษ ี

2. ผู้บริหารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องดังกล่าว และแจ้งคําสั่งพร้อม
ด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 

3. หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคําร้อง
ของผู้เสียภาษ ี

4. กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคําร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจํานวนภาษีที่จะต้องเสียเป็นหนังสือไป
ยังผู้เสียภาษ ีและให้ผู้เสียภาษีมารับชําระภาษีคืนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคําร้องของผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง 

6. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคําอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ดังกล่าว 

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

8. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่น และต้องแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้
อุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ โดยจะเรียกเก็บภาษีเกินกว่าจํานวนภาษีที่ทําการประเมินไม่ได้ 
เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่ 

9. หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลา 60 
วัน และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบกําหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 

10. ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไปให้     
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษ ีแต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

11. กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์  ให้แจ้งคํา
วินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้มีคําสั่งคืนเงิน และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีคําสั่งคืนเงิน 
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12. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงิน

ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ชําระภาษีถึงวันที่มีคํา
วินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน 

13. ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

14. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยฟ้องเป็น
คดีต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

15. การคัดค้านและการอุทธรณ์ ไม่เป็นการทุเลาการชําระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะยื่นคําร้องต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชําระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีแล้วในกรณีนี้  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพ่ิมข้ึนจากจํานวนภาษีที่ต้องเสียในปีก่อน และจะสั่ง
ให้วางประกันตามที่เห็นสมควรได้ 

16. ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระทําการใด 
ๆ เพ่ือประวิงการชําระภาษี หรือจะกระทําการโอน ขาย จําหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้
พ้นอํานาจการยึดหรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งให้ทุเลาการชําระภาษีนั้นได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
บทที่ 7 

การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 

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

ศาล) 
๒. การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายเฉพาะ (ไม่ต้องนําคดีขึ้นสู่การพิจารณาของ

ศาล)สําหรับการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒ 
กําหนดให้อํานาจผู้บริหารท้องถิ่นออกคําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษี 
โดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินให้นําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ซึ่งหมายถึง การดําเนินการออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีโดยมิ
ต้องนําคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้
กําหนดขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงต้องวางแนวทางไว้ ดังนี้ 

1. ก่อนที่จะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือออกคําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ   
ผู้ค้างชําระภาษ ีจะต้องตรวจสอบก่อนว่าได้มีการแจ้งการประเมินภาษีตามแบบที่กฎหมายกําหนดแล้วหรือไม่ 

๒. เมื่อได้แจ้งการประเมินภาษีแล้ว แต่ผู้เสียภาษียังไม่ได้ชําระภาษี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคม เพ่ือให้ผู้ค้างชําระภาษีมาชําระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิมให้ครบถ้วน 
โดยกําหนดระยะเวลาแจ้งเตือนให้มาชําระภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว 

๓. ก่อนเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษี   
เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม ต้องพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

๔. เมื่อพ้นกําหนด ๙0 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งเตือนให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบอีกครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ที่บัญญัติว่า อํานาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไว้ ในกฎหมายเฉพาะ     
การบังคับทางปกครองต้องใช้เท่าที่จําเป็น ดังนั้น จึงควรมีหนังสือแจ้งเตือนก่อนการบังคับทางปกครองเป็นครั้ง
สุดท้าย 

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ เพ่ือนําเงินมาชําระภาษีค้างชําระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆอัน
เนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ แต่ถ้าในกรณีผู้ออกคํา สั่ง ดังกล่าวเป็นนายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกเมือง พัทยา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแล้วจึง
ออกคําสั่งยึดหรืออายัดแล้วแต่กรณี 

๖. สําหรับวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ กําหนดให้นําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม แต่เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจ ดังนี้ 

6.1 มีหนังสือเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคํา 
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6.2 สั่งให้ผู้เสียภาษีนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างชําระมา
ตรวจสอบได ้

6.3 การออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน
อ่ืนของผู้เสียภาษี โดยคําสั่งให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการออกคําสั่งและทําการ
ตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนฯ และต้องปิดคําสั่งไว้ ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีชุมชนในตําบล หมู่บ้านที่จะทําการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน
กับส่งคําสั่งให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบ 

6.4 เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง      
พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นโดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ตรวจค้นต้องมีไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ หรือประเภททั่วไประดับชํานาญงานเป็นหัวหน้าชุดทําการตรวจค้น 

(2) เจ้าหน้าที่ตรวจค้นต้องแสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น  พร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้รับการตรวจค้นทราบความประสงค์ในการตรวจค้น พร้อมทั้งแสดงความบริสุทธิ์ใจ ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทํา
การตรวจค้นไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา และบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของคําสั่งตรวจค้นฉบับที่ 1 
พร้อมทั้งให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งตรวจค้น หากไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุไว้ด้วย 

(3) ต้องทําต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น หากไม่สามารถตรวจค้นได้ ให้แจ้งเจ้าพนักงานตํารวจท้องที่
ทราบ เพ่ือเป็นพยานในการตรวจค้น 

(4) ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมิให้เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการบังคับชําระภาษีถูกปิดบัง
ซ่อนเร้น และใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบังคับชําระภาษี
เท่านั้น 

(5) ต้องตรวจค้นโดยสุภาพ ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย กระจัดกระจายบุบสลายแก่
ทรัพย์สินใด ๆ และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประอบการของผู้รับการตรวจค้นโดยไม่จําเป็น 

(6) กรณีไม่อาจตรวจค้นต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น ให้นําพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานีตํารวจ
ท้องที่เพ่ือลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐาน 

(7) เมื่อทําการตรวจค้นเสร็จให้ผู้ทําการตรวจค้นบันทึกรายละเอียดการตรวจค้นตามแบบแนบ
ท้ายระเบียบนี้จํานวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ โดยมอบบันทึก
ฉบับที ่1 ให้ผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่ 2 ติดไว้กับสมุดคําสั่งให้ทําการตรวจค้น และฉบับที่ 3 ติดไว้กับบันทึกเสนอ
คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที ่พร้อมทั้งให้ผู้ทําการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อกํากับเอกสารหลักฐานที่ทํา
การตรวจยึดทุกฉบับด้วย 

(8) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําการตรวจค้นจัดทําบันทึกรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้ายระเบียบนี้ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที หรือในวันทําการแรก 

(9) การออกคําสั่งตรวจค้นต้องจัดทําทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน7. เพ่ือประโยชน์ในการสืบหา
ทรัพย์สิน ผู้บริหารท้องถิ่นควรกําหนดตัวเจ้าหน้าที่สืบทรัพย์อย่างน้อยสองคนขึ้นไป  เพ่ือร่วมกันสืบหาข้อมูล
ทรพัย์สินของผู้ค้างชําระภาษีว่ามีข้อมูลทรัพย์สินอยู่ ณ ที่ใดบ้างสําหรับตัวอย่างแหล่งข้อมูลในการสืบหาทรัพย์สินมี
ดังนี้ 
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7.๑ กรมที่ดินหรือสํานักงานที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
สําหรับการขอตรวจสอบความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ค้างชําระภาษี 
หรือภาระผูกพัน หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ และขอสําเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ เป็นต้น 

7.๒ สถาบันการเงิน /ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ หรือสาขา ซึ่งผู้ค้างชําระภาษีมีภูมิลําเนา
หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ โดยทําหนังสือขอข้อมูลในบัญชีเงินฝากของผู้ค้างชําระภาษี โดยแจ้งรายชื่อ นามสกุล 
เลขบัตรประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเงินได้ จํานวนเงินที่ค้างชําระภาษี หรือข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นให้สถาบัน
การเงิน /ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสํานักงานใหญ่ หรือสาขา ทราบ เพ่ือทําการส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ค้างชําระ
ภาษีต่อไป 

7.๓ สํานักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ สํานักงานสรรพากรจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีเงินได้ เพ่ือทราบ
ข้อมูลต่างๆ เช่น รายการทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี เป็นต้น เป็นการทราบถึงที่มาของรายได้ของผู้ค้างชําระภาษีใน
เบื้องต้น 

7.4 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนยานพาหนะตามกฎหมาย 
7.5 ที่ว่าการอําเภอ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ หรือการจด

ทะเบียนตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์พาหนะตามท่ีกฎหมายกําหนด 
7.6 ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่ผู้ค้างภาษีมีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาต่างๆ เช่น 

สัญญาจ้าง สัญญาเช่า โดยผู้ค้างภาษีได้มีการวางหลักประกันสัญญากับหน่วยงานที่ทําสัญญาดังกล่าว 
7.7 เมื่อได้ข้อมูลทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีแล้ว ให้จัดทําบันทึกเป็นหนังสือเพ่ือเสนอรายงานต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น โดยจัดทําตารางบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน รายละเอียดประเภททรัพย์สิน ประมาณราคา
ทรัพย์สิน ภาระติดพันในทรัพย์สิน เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพ่ือออกคําสั่งเป็นหนังสือยึดหรืออายัด
แล้วแต่กรณี แต่กรณีการออกคําสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ก่อนดําเนินการออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 

๘. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบในการดําเนินการออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นก็สามารถออกคําสั่งเป็นหนังสือเพ่ือทําการยึดหรืออายัดต่อไปได้โดยผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับภาษีอย่างน้อยสองคนข้ึนไป เพ่ือร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งดังกล่าว 

๙. กรณีคําสั่งยึดให้ทําการปิดคําสั่งยึดทรัพย์สินไว้ที่อําเภอ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และที่ชุมชนในตําบล หมู่บ้านที่ยึดทรัพย์สิน พร้อมกับส่งคําสั่งยึดทรัพย์สินนั้นให้เจ้าของทรัพย์สิน
ทราบด้วย และกรณีมีคําสั่งอายัดให้ส่งคําสั่งอายัดให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบด้วย เพ่ือให้งดเว้นการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินที่ถูกอายัดนั้น 

 
แนวทางการด าเนินการยึดทรัพย์สิน 
๑. ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษี (ยึด) 

(๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน/เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้สอยส่วนตัว รวมราคาไม่เกิน ๕ หมื่นบาท 
(๒) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ รวมราคาไม่เกิน ๑ แสนบาท 
(๓) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ทําหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของผู้ค้างภาษี 
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(๔) ทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับภาษี 
(๕) ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น แหวนประจําตระกูล เป็นต้น 

๒. เจ้าพนักงานบังคับภาษีจะต้องทําการยึดทรัพย์สินในเวลากลางวันหรือเวลาทําการของสถาน
ประกอบการนั้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจออกคําสั่งก็ให้กระทําได้ 

๓. ก่อนยึดทรัพย์สิน เจ้าพนักงานบังคับภาษีต้องแสดงคําสั่งยึดทรัพย์สินต่อผู้ค้างชําระภาษี ถ้าไม่ปรากฏ
ตัวบุคคลดังกล่าวให้แสดงต่อบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ในสถานที่นั้นหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินทราบแต่ถ้าไม่พบ
บุคคลใดให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเป็นพยานเพ่ือทําการยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น  
และต้องแจ้งให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบโดยเร็ว 

๔. เจ้าพนักงานบังคับภาษี มีอํานาจเท่าที่จําเป็นในการค้นสถานที่ใด ๆ อันเป็นของผู้ค้างชําระภาษีหรือ    
ผู้ค้างชําระภาษีได้ครอบครองอยู่ ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชีหรือกระทาการใด ๆ ตามสมควรหรือเพ่ือ
เปิดสถานที่อยู่หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้ว รวมทั้งตู้นิรภัยหรือที่เก็บของอ่ืน ๆ แล้วรายงานให้ผู้มีอํานาจออก
คําสั่งทราบ 

๕. การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างน้อยสองคนโดยแต่ง
เครื่องแบบและแสดงบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระหว่างปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์แล ะ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๖. วิธีการยึดสังหาริมทรัพย์ให้จัดเตรียมหลักฐานที่ตรวจสอบได้/ไป ณ ที่ตั้งทรัพย์/บันทึกรายละเอียด
ทรัพย์/ประทับตราทรัพย ์

๗. การยึดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างจะต้องทาการยึดให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยวิธีประทับตราหรือกระทํา
โดยวิธีอ่ืนใดที่เห็นสมควร 

๘. การยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้นําหนังสือสําคัญสาหรับทรัพย์สินนั้นมาเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยถ้าเป็น
ที่ดินต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ เพ่ือจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน ถ้าหนังสือสําคัญแห่ง
อสังหาริมทรัพย์นั้นยังไม่ออกหรือนํามาแสดงไม่ได้หรือหาไม่พบ ก็ให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานและให้ถือว่าการที่ได้
แจ้งการยึดต่อผู้ค้างภาษีและเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเป็นการยึดตามกฎหมายแล้ว 

๙. การยึดทรัพย์สินที่จะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทราบเพ่ือเจ้า
พนักงานจะได้บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 

๑๐. ถ้ามีผู้ขัดขวาง ให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีชี้แจงแต่โดยดีก่อน ถ้าผู้นั้นยังขัดขวางอยู่อีกให้เจ้าพนักงาน
บังคับภาษีขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ือดาเนินการยึดทรัพย์สินต่อไป 

๑๑. กรณีทรัพย์สินถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไว้แทนเจ้าหนี้ตามคํา พิพากษาแล้วห้ามมิให้เจ้า
พนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพย์สินนั้นอีก แต่ให้ยื่นคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้ยึด
หรืออายัดทรัพย์สินนั้นตามแบบท่ีศาลกําหนด เพ่ือขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้น 

๑๒. การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด 
(๑) เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําการยึด 
(๒) ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของขนย้ายลําบากให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดพิจารณามอบให้

บุคคลที่สมควรดูแล 
(๓) การมอบตาม (๒) ผู้มอบต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหาย เว้นแต่เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย 
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แนวทางการด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด 
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีปลัดผู้อํานวยการ
สํานัก/กองคลังท้องถิ่น และเจ้าพนักงานบังคับภาษีเป็นกรรมการ และฝ่ายเลขานุการจัดทําสรุปรายงานผลการขาย
ทอดตลาดดังกล่าว 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประกาศขายทอดตลาดแสดงรายละเอียดทรัพย์สินที่จะขายดังนี้ 
- ชื่อเจ้าของทรัพย์ ผู้สั่งให้ขาย 
- รายเอียดของทรัพย์ที่จะขาย โดยกําหนดประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด อายุทรัพย์ เท่าท่ีทราบ 
- ระบุข้อสัญญา คําเตือน เงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคาเริ่มต้นของทรัพย์ อัตราการเพ่ิมราคาการประมูล 

เป็นต้น 
- กําหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีขายทอดตลาด 

๓. จัดส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้ค้างชําระภาษี และผู้มีส่วนได้เสียทราบด้วย 
๔. ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ที่ชุมชน สถานที่ราชการอัน

สมควรจะปิดได้ และแจ้งในหนังสือพิมพ์ฉบับที่แพร่หลายทั่วไป ให้รู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
๕. ก่อนทําการขายตลาดจะต้องปักธงเครื่องหมายการขายทอดตลาดเป็นธงหมากรุกขาวแดง ณ สถานที่

ขายทอดตลาด อ่านประกาศ ข้อสัญญา คําเตือน เงื่อนไขอ่ืนๆ ในการขายทอดตลาดโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ขาย 

๖. การขายทอดตลาดจะต้องมีการร้องขานราคา ๓ ครั้ง เช่น หนึ่งแสนบาท ครั้งที่ ๑ หนึ่งแสนบาท ครั้งที่ 
๒ หนึ่งแสนบาท ครั้งที ่๓ เมื่อไม่มีผู้ใดให้ราคาสูงกว่าหลังจากขานครั้งที่ 3 ให้ตกลงขาย โดยวิธีการเคาะไม้ หรือทํา
กิริยาอ่ืนใด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดได้ทราบว่าตกลงขายทรัพย์ที่ยึดนั้นแล้ว 

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

นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สิน 
7.๒ กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมทั้งทรัพย์สินอ่ืน ๆ กําหนดวันขาย

ทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สิน 
7.๓ กรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วน คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินอาจดําเนินการขาย

ทอดตลาดได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ วัน นับแต่วันยึดทรัพย์สินเสร็จ 
7.4 กรณีทรัพย์ที่ยึดมาเป็นของสดหรือเสียง่ายให้นําออกขายได้ทันทีหรือขายโดยวิธีอ่ืน 

๘. ห้ามมิให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจําเป็นที่พอจะชําระภาษี
ค้างชําระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม และไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มี
หน้าที่ชําระภาษีแทน 
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๙. กรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีมาชําระเงินภาษีค้างชําระเบี้ย
ปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาดแล้วให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และแจ้งถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้
ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ชําระค่าภาษีค้างชําระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิมและค่าใช้จ่ายอัน
เนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว 

๑๐. ห้ามมิให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีในระหว่างเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา  
73 หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงท่ีสุด 

๑๑. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างชําระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิมและค่าใช้จ่าย
อันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้ค้างชําระภาษี 

๑๒. กรณีที่เป็นการขายทอดตลาดตามคําพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษีค้างชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับจํานวนค่าภาษีค้างชําระ และนําส่งเงินดังกล่าวให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือชําระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชําระดังกล่าว 

แนวทางการด าเนินการอายัดทรัพย์สิน 
๑. การอายัดทรัพย์สินเป็นการสั่งให้ผู้ค้างชําระภาษีหรือบุคคลภายนอก มิให้จําหน่าย จ่ายโอนหรือกระทํา

นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้ สั่งอายัดไว้ หรือการสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้นําส่ง
ทรัพย์สินหรือชําระหนี้แก่ผู้ค้างชําระภาษี และให้ส่งมอบหรือชําระหนี้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ 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 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐบาล 

และเงินสงเคราะห์หรือบํานาญที่รัฐได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ค้างชําระภาษี 
3.3 เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของพนักงาน

ลูกจ้างหรือคนงาน นอกจาก (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ผู้ค้างชําระภาษีในฐานะที่เป็นบุคคลเหล่านั้นหรือคู่สมรส หรือ
ญาติที่ยังมีชีวิตของผู้ค้างชําระภาษีตามจํานวนที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
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3.4 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับ เนื่องจากความตายของบุคคลอ่ืนจํานวนตามที่
จําเป็น 

3.5 มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่า สิทธิเรียกร้องใดไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
3.5.1 เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
3.5.2 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
3.5.3 ค่าทดแทน 
3.5.4 ค่ารักษาพยาบาลที่ลูกหนี้มีสิทธิได้รับจากประกันสังคม 

๔. ต้องให้ได้ข้อมูลทรัพย์สินก่อนที่จะดําเนินการอายัด เนื่องจากเป็นข้อมูลของบุคคลการกระทําการสืบ
ทรัพย์ควรกระทําด้วยความระมัดระวัง 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โดยเฉพาะการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงิน ซึ่ง
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนดให้นําวิธีการยึด  อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม จึงไม่มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติและระยะเวลาในการ
บังคับทางการปกครองที่ชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินและมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชน
ดําเนินการแทนได้ ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรัฐต้องสูญเสียรายได้ในที่สุด ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครองเพ่ือให้ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้
กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ไว้เป็นแนวทางในการใช้มาตรการทางปกครองซึ่งการบังคับตามคําสั่งทางปกครองที่
กําหนดให้ชําระเงินจะแบ่งการบังคับเป็น ๒ กรณ ีได้แก่ 

(๑) การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องดําเนินการยึด อายัด ภายในสิบปีนับแต่คําสั่งให้
ชําระเงินเป็นที่สุด โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ได้กําหนดเพ่ิมอํานาจ
ในการสืบทรัพย ์รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา 
๖๓/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกฎกระทรวงกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวไว้ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวง) 

(๒) การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี หน่วยงานของรัฐจะต้องสืบทรัพย์ก่อน และถ้าได้ข้อมูลทรัพย์สิน
มาแล้ว อาจยื่นต่อศาลที่มีอํานาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์ สินแทนได้โดยการ
บังคับคดีจะต้องดําเนินการยึดหรืออายัดภายในสิบปีนับแต่คําสั่งให้ชําระเงินเป็นที่สุดโดยที่มาตรา  ๖๓/๓ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ได้กําหนดว่า ถ้าบทกฎหมายใดกําหนด
มาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั้นจะเกิดผลน้อยกว่า
มาตรการบังคับตามบทบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่นั้นจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้แทนได้ 
ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่า การใช้มาตรการบังคับทางปกครองบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างกับผู้ค้างชําระ นั้น อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่า หรือ อาจเกิดผลสําเร็จในการดําเนินการน้อยกว่าการใช้
มาตรการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  

 



59 
 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน หรือไม่สามารถบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ชําระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็สามารถใช้ดําเนินการตามขั้นตอนการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ 
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บทที ่8 
บทก าหนดโทษ 

 
โทษทางอาญา 
1. ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 หรือของผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 63 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

2. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 หรือของพนักงานประเมินตาม
มาตรา 45 หรือหนังสือเรียกหรือคําสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 
63 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

3. ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กําหนดไว้ใน มาตรา 33 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

4. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 62 หรือทําลาย ย้ายไปเสียซ่อน
เร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ยึด หรืออายัด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
1 ป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตาม  มาตรา 80
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

6. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

7. ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดํา เนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือใน
กรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติ
บุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วยความผิดตามข้อ 1 , 2 , 3 
และ 5 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้  และเมื่อ
ผู้กระทําความผิดชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันให้ถือว่าคดีเลิกกัน ถ้าผู้กระทําผิดไม่
ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ดําเนินคดีต่อไป
เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้ตกเป็น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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บทที ่9 
การรายงานข้อมูล 

 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน

ข่ายต้องเสียภาษีของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย จํานวนผู้เสียภาษี จํานวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ จํานวนผู้ค้างชําระ
ภาษี และจํานวนเงินภาษีค้างชําระ ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดภายในเดือน
มกราคมของทุกปี เพ่ือรวบรวมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีให้แก่กระทรวงมหาดไทยภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทําข้ึน 

2. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับแล้วจัดส่งข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องให้
กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี 
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กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

๑. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. กฎกระทรวงกําหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 256๒ 
๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอม

ให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
๕. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎร 

๖. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือ
องค์การหรือสถานสาธารณกุศล 

๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


