
 
พระราชบัญญัติ 

ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วย  
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓ และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญั ตินี้  ให้ใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 
(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 
(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๓)  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๕๖  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖ 
(๙) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

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

(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๑๒) พระราชบัญญัติก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่   

พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
มาตรา ๔ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและข้อบั งคับใดที่ ใช้บั งคับอยู่ ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง
หรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน 
ของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ  
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุง
ท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่  ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ  หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  หรือตามความตกลง
ระหว่างประเทศ  หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ภาษ”ี  หมายความว่า  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
“ผู้เสียภาษี”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  

หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ  ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้   และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้ เสียภาษี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

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

อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได ้ หรือที่ใช้เป็นที่เกบ็สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  

“ห้องชุด”  หมายความว่า  ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว 

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

“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า   
(๑) เขตเทศบาล 
(๒) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) เขตกรุงเทพมหานคร 
(๔) เขตเมืองพัทยา 
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  แต่ไม่หมายความรวมถึง 

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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

ส่วนจังหวัด 
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  หมายความว่า 
(๑) เทศบัญญัติ 
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
(๕) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  แต่ไม่หมายความ 

รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์”  หมายความว่า  คณะกรรมการก าหนด 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณี 

“พนักงานส ารวจ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ 

“พนักงานประเมิน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี 
“พนักงานเก็บภาษี”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับช าระภาษี  และเร่งรัด 

การช าระภาษี 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีปฏิทิน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๘ ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ  
หรือในกิจการสาธารณะ  ทั้งนี้  โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาตหิรือองค์การระหว่างประเทศอื่น  ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา 
หรือความตกลงอื่นใด 

(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ  ทั้งนี้  ให้เป็นไป  
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
(๕) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบศาสนกิจหรือ

กิจการสาธารณะ  หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์  นักพรต  นักบวช  หรือบาทหลวง  ไม่ว่าในศาสนาใด  
หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า  ทั้งนี้  เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๖) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ  โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
(๗) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังประกาศก าหนด  ทั้งนี้  เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์  
(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
(๙) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย  

ว่าด้วยอาคารชุด  
(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(๑๒) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๙ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่   ๑  มกราคม 
ของปีใด  เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า  

ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด  ให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 

การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  

มาตรา ๑๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และ
พนักงานเก็บภาษี  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   ให้พนักงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐ
รับช าระภาษีแทนตามมาตรา  ๕๐  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับช าระ 

มาตรา ๑๓ การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น  ให้เจ้าหน้าที่
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  โดยให้ส่ง  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
บุคคลนั้น  ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการที่ปรากฏว่าเป็นของ
ผู้เสียภาษีนั้นก็ได้ 

ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการที่ก าหนดในวรรคหนึ่งได้  จะกระท าโดยวิธีปิดหนังสือในที่  
ที่เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความ  
ในหนังสือพิมพ์ก็ได้ 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว 
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มาตรา ๑๔ ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือก าหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าว 
มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้  ให้ยื่นค าร้องขอขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อน
ก าหนดเวลาสิ้นสุดลง  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร  จะให้ขยายหรือให้เลื่อน
ก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้  

ก าหนดเวลาต่าง  ๆ  ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นเป็นการสมควร  จะขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสร้าง  

 
 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
อธิบดีกรมที่ดิน  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมสรรพากร  และ
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ  

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
เป็นเลขานุการ  และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วินิจฉัยปัญหาเกีย่วกับการจัดเกบ็ภาษีตามมาตรา  ๒๓  วรรคสาม  และตามที่กระทรวงการคลัง 

หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ 
(๒) ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งประจ าจังหวดั  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย  หรือ
กรุงเทพมหานคร  

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๘ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่สุด  
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยในภายหลัง  ค าวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น  ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่มีค าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว  ให้แจ้ง 
ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน านั้น  
และให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบหมายก็ได้ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้น าความในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั 

 
 

มาตรา  ๒๑  ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  
“คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด” ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนที่  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี 
จ านวนห้าคน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน  เป็นกรรมการ  และให้ท้องถิ่นจังหวัด   
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น  เป็นกรรมการร่วมด้วยจ านวนหนึ่งคน 

ให้นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา  ๓๗  วรรคเจ็ด 
ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา  ๕๖  หรือมาตรา  ๕๗   
และให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  ค าว่า  “ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ในจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย 

มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  ให้น าความ
ในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

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

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  พร้อมทั้งส่งให้
คณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดอื่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป   

ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า
ดังกล่าว 

การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  จ านวนภาษีที่จัดเก็บได้  มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี
ให้แก่คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
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ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย 

ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง 
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ไดร้ับตามวรรคสองและวรรคสาม  และให้จัดส่งข้อมูล

ที่มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การรวบรวมและการจัดส่งข้อมูลตามมาตรานี้   ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๕ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  ๒๔  ให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี  พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย 

หมวด  ๔ 
การส ารวจและจดัท าบญัชีรายการทีด่ินและสิง่ปลูกสร้าง 

 
 

มาตรา ๒๖ เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี 
การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

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

มาตรา ๒๘ ให้พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท  จ านวน  ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี 

ในการปฏิบัติหน้าที่  พนักงานส ารวจต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
บัตรประจ าตัวตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศก าหนด 
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มาตรา ๒๙ ในการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้พนักงานส ารวจมีอ านาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการได้ และมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี  
ทั้งนี้  ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ ง  พนักงานส ารวจอาจขอให้ผู้ เสียภาษีชี้ เ ขตที่ดินหรือ 
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามวรรคหนึ่งให้แก่พนักงานส ารวจ  ให้พนักงานส ารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือมีหนังสือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป 

มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
โดยต้องแสดงประเภท  จ านวน  ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศก าหนด  และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือสถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควร  ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าว  
ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท าขึ้น  
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ให้ผู้เสียภาษีย่ืนค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ 

เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้พนักงานส ารวจด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว  ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ด าเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการด าเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากผู้เสียภาษี 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่า 
ด้วยเหตุใด  อันมีผลท าให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง 
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ ท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  

มาตรา ๓๔ การแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจตามมาตรา  ๒๗   
การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา  ๓๐  การแจ้งผลการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา  ๓๒  และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  ๓๓  อาจด าเนินการโดยผ่านทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์หรอืด้วยวิธกีารอื่นใดได้  ทั้งนี้  
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

หมวด  ๕ 
ฐานภาษี  อตัราภาษ ี และการค านวณภาษ ี

 
 

มาตรา ๓๕ ฐานภาษีเพ่ือการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ได้แก่  มูลค่าทั้งหมด 
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

การค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดิน  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(๒) สิ่งปลูกสร้าง  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์  การค านวณมูลค่าให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ให้เป็นไปตามราคา

ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  

มาตรา ๓๖ ให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  แล้วแต่กรณี  ส่งบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา  ๓๕  ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่ เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดประกาศ  
ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๗ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน

ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี 
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม 

ของฐานภาษ ี
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน

ร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  ให้มีอัตรา

ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี 
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม  (๑)  ต้องเป็นการท านา  ท าไร่  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์

เลี้ยงสัตว์น้ า  และกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ในการจัดท าประกาศดังกล่าวให้น าความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย 

การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม  (๒)  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม  (๔)   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  โดยจะก าหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่ก าหนด  
ตามวรรคหนึ่ง  และจะก าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ก็ได้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า  ให้มีอ านาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดอัตราภาษีที่ใช้
จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  

ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน  เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ประจ าจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม  
ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้  

ในกรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษี  
ตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว  ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอ  
สภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จังหวัด  หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  
หากสภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป 

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็ภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีที่จัดเก็บ  และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี  ณ  ส านักงาน
หรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ของปีนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน 
การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการค านวณภาษีไม่เกิน  
ห้าสิบล้านบาท  

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่  ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท 
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ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 
๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือค านวณ 
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มิให้น าความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาใช้บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย  
การทะเบียนราษฎรในวันที่  ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจ าเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศก าหนด  โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร  เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

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

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

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

หมวด  ๖ 
การประเมินภาษ ี การช าระภาษี  และการคนืภาษี 

 
 

มาตรา ๔๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี  โดยส่ง 
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๙  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ราคาประเมินทุนทรัพย์  อัตราภาษี  
และจ านวนภาษีที่ต้องช าระ 

มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี  ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล 
ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษี 
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ว่าด้วยสาบสูญ 
(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  แล้วแต่กรณี 
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล 
(๕) ผู้ช าระบัญชี  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 
(๖) เจ้าของรวมคนหนึง่คนใด  ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน 
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน  ให้ถือว่า

เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 
มาตรา ๔๙ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวนภาษีที่ได้มี 

การแจ้งประเมิน  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเทศบาล  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล 
(๒) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
(๓) ส านักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน  

เขตกรุงเทพมหานคร 
(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา 
(๕) ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด  ส าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่มีความจ าเป็น  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจก าหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  เป็นสถานที่ส าหรับช าระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร 

การช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน 
เป็นวันที่ช าระภาษี 

มาตรา ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้  

การช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช าระภาษี 

มาตรา ๕๑ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับการช าระภาษี  ผู้เสียภาษีอาจช าระภาษี
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือโดยการช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้   
การช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้น  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด 

กรณีช าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่ได้รับแจ้ง  
การประเมิน  โดยส่งธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์  เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง  สั่งจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ 
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช าระภาษี 

กรณีช าระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่ได้รับแจ้ง  
การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่ก าหนด  และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ  
วันที่มีการช าระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่ก าหนดเป็นวันที่ช าระภาษี  

มาตรา ๕๒ ในการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระเป็นงวด  
งวดละเท่า  ๆ  กันก็ได้   

จ านวนงวดและจ านวนเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิผ่อนช าระ  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน  
การผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนดในการผ่อนช าระ   
ให้ผู้ เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช าระ  และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้ อยละหนึ่งต่อเดือนของจ านวนภาษี 
ที่ค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ 
ไม่ครบถ้วน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี  
มีหน้าที่ต้องเสียได้  ทั้งนี้  ให้น าความในมาตรา  ๔๔  วรรคสอง และมาตรา  ๔๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง  จะกระท ามิได้  เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้าย  
แห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี 
ตามวรรคหนึ่ง  และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

ในกรณีที่มีการช าระภาษีไว้เกินจ านวนที่จะต้องเสีย  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพ่ือให้  
มารับเงินที่ช าระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสีย   
ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นั้นมีสิทธิ  
ได้รับเงินคืน   

การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ภายในสามปีนับแต่วันที่ช าระภาษี ในการนี้  ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร  
หลักฐาน  หรือค าชี้แจงใด ๆ  ประกอบค าร้องด้วย  

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

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษี ผิดพลาด   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน  
ที่ได้รับคืนโดยไม่คดิทบต้น  นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรบัคืนเงนิจนถึงวันที่คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ที่ได้รับคืน 

ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้เงินนั้นตกเป็นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๗ 
การลดและการยกเวน้ภาษี 

 
 

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

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกท าลายให้เสื่อมสภาพดว้ยเหตอุันพ้นวสิัยที่จะปอ้งกันได้โดยทั่วไป  ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั  หรือผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพ้ืนที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มี เหตุอันท าให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือท าให้สิ่ งปลูกสร้าง 
ถูกรื้อถอนหรือท าลาย  หรือช ารุด เสียหายจนเป็น เหตุ ให้ต้องท าการซ่อมแซมในส่วนส าคัญ   
ให้ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าขอลดหรือยกเว้นภาษีที่จะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

เมื่อมีการยื่นค าขอลดหรือยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึง่  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง  หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามี เหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกค าสั่งลด
หรือยกเว้นภาษีได้  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

หมวด  ๘ 
ภาษีค้างช าระ 

 
 

มาตรา ๕๘ ภาษีท่ีมิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ 
มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  จะกระท ามิได้  เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา  ๖๐  ว่ามีภาษีค้างช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา  ๖๗ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างช าระให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา  ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของ
ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขานั้นทราบ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป  เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาจะตกลงก าหนดเวลาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖๑ เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช าระ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างช าระ  
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามที่ก าหนดในหมวด  ๙ 

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

การออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกเมืองพัทยา  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

วิธีการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้น าวิธีการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  การยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี   
ไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน  
ตามมาตรา  ๔๗ 

มาตรา ๖๓ เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๒  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ 

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

มาตรวจสอบ  

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๓) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ  ค้น  หรือยึดบัญชี   เอกสารหรือ

หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี  

(๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น  
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น  ในการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น

เท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

การด าเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือเรียกหรือค าสั่ง  และการออกค าสั่งและท าการตาม  (๓)  หรือ  (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว  ถ้าผู้เสียภาษีได้น าเงิน
มาช าระค่าภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น

และด าเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ช าระค่าภาษีที่ค้างช าระ  เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว  

มาตรา ๖๕ การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๖๒  จะกระท ามิได้   
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา  ๗๓  หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา  ๘๒  

และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 

มาตรา ๖๖ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา  ๖๒  ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างช าระ  

เบี้ยปรับ  เงินเพ่ิม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด  ทรัพย์สินนั้น 

เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดตามค าพิพากษา 
ก่อนท าการขายทอดตลาด  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดแีจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แจ้งรายการภาษีค้างช าระ

ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก  

เจ้าพนักงานบังคับคดี  และเมื่อท าการขายทอดตลาดแล้ว  ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจาก  

การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจ านวนค่าภาษีค้างช าระ  และน าส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อช าระหนี้ค่าภาษีที่ค้างช าระดังกล่าว  

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๙ 
เบี้ยปรบัและเงนิเพ่ิม 

 
 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 
สี่สิบของจ านวนภาษีค้างช าระ  เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา  ๖๑  
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจ านวนภาษีค้างช าระ 

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

มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 
หนึ่งต่อเดือนของจ านวนภาษีค้างช าระ  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ทั้งนี้  มิให้น าเบี้ยปรับมารวม
ค านวณเพื่อเสียเงินเพ่ิมด้วย 

ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี  และได้มีการช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น  เงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนหรือ  
เศษของเดือน 

เงินเพ่ิมตามมาตรานี้  ให้เริ่มนับเมื่อพ้นก าหนดเวลาช าระภาษีจนถึงวันที่มีการช าระภาษี   
แต่มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีที่ต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ  และมิให้คิดทบต้น 

มาตรา ๗๑ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๒ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี 

หมวด  ๑๐ 
การคดัค้านและการอุทธรณก์ารประเมินภาษ ี

 
 

มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  ๔๔  หรือมาตรา  ๕๓  
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  ๖๑  แล้วเห็นว่า  การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง  
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  โดยให้ 
ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด  ทั้งนี้  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี  แล้วแต่กรณี 
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ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องดังกล่าว  และแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้แจ้งจ านวนภาษี 
ที่จะต้องเสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี  และให้ผู้เสียภาษีมารับช าระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้ผู้เสียภาษีนั้น 
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ดังกล่าว 

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

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการช าระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว  ถ้าต่อมาปรากฏว่า   
ผู้เสียภาษีได้กระท าการใด ๆ  เพ่ือประวิงการช าระภาษี  หรือจะกระท าการโอน  ขาย  จ าหน่าย  หรือ 
ยักย้ายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้พ้นอ านาจการยึดหรืออายัด  ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ  
เพิกถอนค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีนั้นได้ 

มาตรา ๗๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีประจ าจังหวัด”  ประกอบด้วย  ผู้ ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ   
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ธนารักษ์พ้ืนที่  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน  ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจ านวน 
ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ  
โดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทน
ของผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนด 
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ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานกรรมการ  
อธิบดีกรมที่ดนิ  อธิบดีกรมธนารักษ์  อธิบดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อธิบดีกรมสรรพากร  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ปลัดกรุง เทพมหานคร  เป็นกรรมการ 
โดยต าแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวน  
ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๗๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๔  และมาตรา  ๗๕  มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗๔  
และมาตรา  ๗๕  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๖) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีค าสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่อง

อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้น  
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

มาตรา ๗๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี   ให้น าความใน
มาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าที่  กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสีย 
ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 

มาตรา ๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีมีอ านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้อง  มาให้ถ้อยค าหรือ 
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้  โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่  
วันที่ได้รับหนังสือเรียก 

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้ 

มาตรา ๘๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  มีอ านาจสั่งไม่รับอุทธรณ์   
ยกอุทธรณ์  เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ 
การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 

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

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบก าหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 

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

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิ ดทบต้น  นับแต่วันที่
ช าระภาษีถึงวันที่มีค าวินิจฉัยให้คืนเงิน  แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๘๒ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษี  โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

หมวด  ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

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

มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น  ตามมาตรา  ๒๙  หรือ 
ของพนักงานประเมินตามมาตรา  ๔๕  หรือหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา  ๖๓  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

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

มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามมาตรา  ๘๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘๘ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

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

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ด าเนินคดีต่อไป 

เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นใด  ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กฎหมายว่าด้วยภาษี
บ ารุงท้องที่  และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้   ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ 
ภาษีบ ารุงท้องที่  ที่ต้องเสียหรือที่พึงช าระหรือที่คา้งอยู่หรอืที่ต้องคืนก่อนวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๙๒ ให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  
เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๓ มิให้น าความในมาตรา  ๖๗  แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๔ ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด 
 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๒) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินสี่สิบล้านบาท  แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น  
ที่อยู่อาศัยตาม  (๒)  และ  (๓) 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตรา

ภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง 
(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดสี่ 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดหก 
 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 
(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 
 (ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ

ศูนย์จุดสี่ 
 (ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดห้า 
 (ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษี

ร้อยละศูนย์จุดหก 
 (จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมี อาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่าจ านวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสียหรือ 
พึงช าระในปีก่อน เหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี  ดังนี้ 

(๑) ปีที่หนึ่ง  ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๒) ปีที่สอง  ร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๓) ปีที่สาม  ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 
มาตรา ๙๘ การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

 
 
 
 
 
 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



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

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ลดภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕๕  

แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา 

พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   

พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีที่จะต้องเสียส าหรับที่ดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้าง  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



(๑) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  สิ่ งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ที่เจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย 

การทะเบียนราษฎร  ทั้งนี้  เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาโดย  

ทางมรดก  และได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นแล้วก่อนวันที่  ๑๓  มีนาคม   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๒) ที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโรงผลิตไฟฟ้า  และโรงผลิตไฟฟ้า  ทั้งนี้  ให้รวมถงึที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งอืน่ 

ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า 

(๓) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อนและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อน  ที่ใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้า 

มาตรา ๔ ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษีที่จะต้องเสียส าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ได้รับมา 

เป็นเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของหน่วยงาน 

 (ก) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

 (ข) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

 (ค) สถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน 

 (ง) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์   

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรร  

เพ่ือที่อยู่อาศัยหรือการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่ 

วันที่ได้รับอนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดินดังกล่าว 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมาย

ว่าด้วยอาคารชุด  เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายว่าด้วย

อาคารชุด  หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว  และผู้ประกอบการที่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ขายเป็นเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่ระบุในรายการ

ข้อก าหนดจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 

(๗) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่ระบุในรายการตราสารจัดตั้ง  

โรงเรียนนั้น 

 (ก) โรงเรียนในระบบ 

 (ข) โรงเรียนนอกระบบ  ประเภทสอนศาสนา 

 (ค) โรงเรียนนอกระบบ  ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  (ตาดีกา) 

 (ง) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ 

(๘) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเฉพาะเพื่อการ

ดังต่อไปนี้  

 (ก) การเล่นกีฬาตามชนิดที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนดให้สามารถ 

ขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้  

 (ข) สวนสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

 (ค) สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 (ง) ที่จอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่จัดให้ส าหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า  

 (จ) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

(๙) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในสนามบินท่ีใช้เป็นทางวิ่ง  ทางขับ  และลานจอดอากาศยาน  ตามที่

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



(๑๐) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  หรือเป็นทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  
สังคม  เหตุการณ ์ กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ.  2562 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๑๒  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ส่วนรำชกำรที่รับช ำระภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดเก็บภำษีในอัตรำร้อยละสำมของภำษีที่รับช ำระไว้แทนนั้น 

ข้อ ๒ ให้ส่วนรำชกำรน ำส่งภำษีหลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ  ๑  แล้ว  ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภำยในวันที่สิบของเดือนถัดไป 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

  

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๑๒  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย 
ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐรับช ำระภำษีแทน  ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐนั้นอำจได้รับส่วนลด
หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดทรัพย์สินที่ได้รบัยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้ำง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

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

ให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้   ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำง 

(๑) ทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์  
และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้ำขึ้นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินเดือน  เงินปี  บ ำเหน็จบ ำนำญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  เฉพำะส่วนที่ได้ใช้เพ่ือกำร
ดังต่อไปนี้   

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

สำธำรณะ  หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ ์ นักพรต  นักบวช  หรือบำทหลวง  ไม่ว่ำในศำสนำใด  หรือเป็นศำลเจำ้ 
 ทั้งนี้  หำกเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้เพ่ือกำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับยกเว้นเฉพำะส่วนที่มิได้

ใช้หำผลประโยชน์   
(๒) ทรัพย์สินของรัฐวิสำหกิจที่ยังมิได้ใช้ในกิจกำรของรัฐวิสำหกิจและยังมิได้ใช้หำผลประโยชน์ 

“รัฐวิสำหกิจ”  หมำยควำมว่ำ 
 (ก) องค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของรัฐบำล  กิจกำรของรัฐ

ตำมกฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนั้น  หรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของ 
 (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่กระทรวงกำรคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ 

ร้อยละห้ำสิบ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่ำงเปล่ำในสนำมบินรอบบริเวณทำงวิ่ง  ทำงขับ  หรือลำนจอดอำกำศยำน  
ที่กันไว้เพ่ือควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำของข้อก ำหนดว่ำด้วยมำตรฐำนสนำมบินที่ส ำนักงำน  
กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก ำหนด 

(๔) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นทำงรถไฟหรือทำงรถไฟฟ้ำซึ่งใช้ในกิจกำรของกำรรถไฟหรือ
กำรรถไฟฟ้ำโดยตรง   

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

“ทำงรถไฟฟ้ำ”  หมำยควำมว่ำ  รำงหรือทำงส ำหรับรถไฟฟ้ำแล่นโดยเฉพำะ  ไม่ว่ำจะจัดสร้ำง 
ในระดับพ้ืนดิน  เหนือหรือใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนน้ ำ  หรือผ่ำนไปในอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ  และ 
ให้หมำยควำมรวมถึงเขตทำง  ไหล่ทำง  ทำงเท้ำ  ทำงออกฉุกเฉิน  อุโมงค์  สะพำน  ทำงยกระดับ   
เขื่อนกั้นน้ ำ  ท่อหรือทำงระบำยน้ ำ  ท่อหรือทำงระบำยอำกำศ  ก ำแพงกันดิน  รั้วเขต  และหลักระยะ   

(๕) ทรัพย์สินที่ใช้ส ำหรับกำรสำธำรณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงกำรของ
กำรเคหะแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเคหะแห่งชำติ 

(๖) ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศ
ก ำหนด  ทั้งนี้  เฉพำะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้เพ่ือสำธำรณประโยชน์   

(๗) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อส ำหรับใช้ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอำคำร   
(๘) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อน้ ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสำธำรณะ 
(๙) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นถนน  ลำน  และรั้ว 

(๑๐) ที่ดินที่มีกฎหมำยก ำหนดห้ำมมิให้ท ำประโยชน์ 
(๑๑) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท ำกำรของส ำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำของต่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้น  

ในประเทศไทยตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อุตตม  สำวนำยน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้ำงบำงประเภทได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ ์ วิธีกำร  และเงื่อนไข 
ในกำรค ำนวณมูลคำ่ที่ดนิหรอืสิ่งปลูกสร้ำงทีไ่ม่มรีำคำประเมินทุนทรัพย์ 

พ.ศ.  2562 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๓๕  วรรคสำม  แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
กำรค ำนวณมูลค่ำที่ดนิ 

 
 

ข้อ ๑ ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำที่ดินตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
ที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของที่ดิน  ดังนี้ 

(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ตำม  น.ส.  ๓  ก.  ให้พนักงำน
ประเมินเทียบเคียงรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินกับแปลงที่ดินใกล้เคียงที่มีสภำพคล้ำยคลึงกัน    
และมีระยะควำมลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน  โดยตรวจสอบจำกแผนที่ประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์
ของที่ดิน  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของที่ดิน 

(๒) ที่ดินที่มีหนังสือส ำคญัแสดงกรรมสิทธิท์ี่ดนิอื่นนอกจำก  (๑)  หรือที่ดินที่ไม่มหีนงัสือส ำคญั
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำที่ดินตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ 
ของที่ดินรำยเขตปกครองที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษี
ของที่ดิน 

ข้อ ๒ ในกรณีกำรค ำนวณมูลค่ำที่ดินที่มีสภำพเป็นบ่อลึกจำกระดับพ้ืนดินเกิน   ๓  เมตร   
บ่อที่เกิดจำกกำรท ำเหมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่   และบ่อน้ ำบำดำล  ให้ค ำนวณมูลค่ำเป็นจ ำนวน 
ร้อยละ  ๒๕  ของรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
ที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้   ทั้งนี้  ไม่รวมถึงทะเลสำบในหมู่บ้ำนจัดสรร 
ซึ่งได้ก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ตำมสภำพไว้แล้ว   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๓ ในกรณีกำรค ำนวณมูลค่ำที่ดินที่มีแนวเขตเดินสำยไฟฟ้ำแรงสูงพำดผ่ำน  ให้ค ำนวณ
มูลค่ำเป็นจ ำนวนร้อยละ  ๓๐  ของรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดนิที่กรมธนำรกัษ์หรือส ำนกังำนธนำรกัษ์
พ้ืนที่จัดส่งให้ 

กำรค ำนวณพ้ืนที่ตำมวรรคหนึ่ง  ให้ค ำนวณพ้ืนที่  ดังนี้ 
(๑) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง  ๖๙  กิโลโวลต์  ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ  ๙.๐๐  เมตร 
(๒) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง  ๑๑๕  กิโลโวลต์  ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ  ๑๒.๐๐  เมตร 
(๓) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง  ๑๓๒  กิโลโวลต์  ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ  ๑๒.๐๐  เมตร 
(๔) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง  ๒๓๐  กิโลโวลต์  ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ  ๒๐.๐๐  เมตร 
(๕) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง  ๓๐๐  กิโลโวลต์  ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ  ๒๐.๐๐  เมตร 
(๖) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง  ๕๐๐  กิโลโวลต์  ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ  ๔๐.๐๐  เมตร 

หมวด  ๒ 
กำรค ำนวณมูลค่ำสิ่งปลกูสรำ้ง 

 
 

ข้อ ๔ ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำสิ่งปลูกสร้ำงตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ 
ของสิ่งปลูกสร้ำงที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้   เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของ 
สิ่งปลูกสร้ำง  และกรณีไม่มีรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำง  ให้พนักงำนประเมินเทียบเคียง 
รำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงตำมบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้ำงที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำน  
ธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้ 

เมื่อกรมธนำรกัษ์ไดจ้ัดท ำบัญชีก ำหนดรำคำประเมนิทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษแลว้  
ให้เจ้ำพนักงำนประเมินใช้รำคำสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ 
ของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษ  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษ 

ข้อ ๕ ในกรณีสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะอื่นซึ่งไม่สำมำรถเทียบเคียงตำมบัญชีก ำหนดรำคำ
ประเมินทุนทรัพย์ตำมข้อ  ๔  ให้พนักงำนประเมินแจ้งให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีน ำส่งเอกสำรหรือหลักฐำน 
ที่แสดงมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดรำคำของสิ่งปลูกสร้ำงต่อองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเสนอไปยังคณะกรรมกำรภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ประจ ำจังหวัดเพ่ือให้ค ำแนะน ำในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำง 
ที่มีลักษณะพิเศษดังกล่ำว   

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจำรณำก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงอื่น 
ที่ยังไม่ปรำกฏในบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษที่กรมธนำรักษ์
จัดท ำขึ้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งไปยังกรมธนำรักษ์   เพ่ือจัดท ำเป็นบัญชีสิ่งปลูกสร้ำง 
ที่มีลักษณะพิเศษต่อไป 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๓ 
กำรค ำนวณมูลค่ำสิ่งปลกูสรำ้งที่เปน็ห้องชดุ 

 
 

ข้อ ๖ ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุดตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมิน
ทุนทรัพย์ของห้องชุด  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สำวนำยน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๓๕  วรรคสำม   
แห่งพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก ำหนดให้กำรค ำนวณมูลค่ำกรณีที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่มีรำคำประเมินทุนทรัพย์  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกีำรประกำศรำคำประเมนิทุนทรัพย์  อตัรำภำษ ี
และรำยละเอียดอืน่ในกำรจดัเกบ็ภำษีที่ดนิและสิ่งปลกูสร้ำง 

พ.ศ.  2562 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำง  อัตรำภำษี  และรำยละเอียดอื่นที่จ ำเป็นตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์ของผู้มีหน้ำที่เสียภำษี
แต่ละรำย  ตำมแบบ  ภ.ด.ส.  ๑  และ  ภ.ด.ส.  ๒  ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

กำรนับอำยุสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี   
ข้อ ๒ ในกำรประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมข้อ   ๑   

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน   สิ่งปลูกสร้ำง  หรือ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุดตำมมำตรำ  ๓๖  ด้วย 

ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำงและบัญชีตำมข้อ  ๒  ก่อนวันที่  ๑  กุมภำพันธ์ของทุกปี  โดยให้แสดงไว้  ณ  ส ำนักงำน 
หรือที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถำนที่อื่นใดที่ประชำชนเข้ำถึงได้  หรือผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
ภ.ด.ส. ๑ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ท่ี 
ประเภท

ท่ีดิน 
หน้า

ส ารวจ 
เลขท่ี 

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชน/ต าบล) 

ลักษณะ
การใช้

ประโยชน์ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง 

รวมราคาประเมิน
ของท่ีดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 
(บาท) 

ราคาประเมิน
ของท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตาม
สัดส่วนการใช้

ประโยชน์ 
(บาท) 

หักมูลค่า 
ฐานภาษ ี

ท่ีได้รับยกเว้น 
(บาท) 

คงเหลือ 
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 
ท่ีต้องเสียภาษี 

(บาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
เน้ือท่ีดิน 

ค านวณ
เป็น

ตารางวา 

ราคาประเมิน
ต่อตารางวา 

(บาท) 

รวมราคา
ประเมินท่ีดิน 

(บาท) 
ท่ี 

ประเภท 
สิ่งปลูกสร้าง 

 
ลักษณะ 

สิ่งปลูกสร้าง  

 
ลักษณะ 
การใช้

ประโยชน์ 

ขนาดพื้นท่ี 
สิ่งปลูกสร้าง 
(ตารางเมตร) 

 
คิดเป็น

สัดส่วนตาม
การใช้

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

ราคาประเมิน 
ต่อ 

ตารางเมตร 
(บาท) 

รวมราคา 
สิ่งปลูกสร้าง 

(บาท) 

ค่าเสื่อม ราคาประเมิน 
สิ่งปลูกสร้าง

หลังหัก 
ค่าเสื่อม 
(บาท) 

ไร ่ งาน วา อายุ
โรงเรือน 

(ปี) 

คิดเป็น 
ค่าเสื่อม 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 
 
 

  



 
ภ.ด.ส. ๒ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 

ที ่ ช่ืออาคารชุด 
เลขทะเบยีน 
อาคารชุด 

ที่ตั้งอาคารชุด 
ลักษณะการ
ท าประโยชน ์

เลขท่ีห้องชุด 
ขนาดพื้นท่ีรวม 
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมินต่อ 
ตารางเมตร 

(บาท) 

ราคาประเมิน 
ห้องชุด  
(บาท) 

หักมูลค่าฐาน
ภาษีที่ไดร้ับ 
การยกเว้น 

(บาท) 

คงเหลือราคา
ประเมินทุนทรัพย์

ที่ต้องเสียภาษี 
(บาท) 

อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ  และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี   
ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่   ๑  กุมภาพันธ์ของปีนั้น  จึงจ าเป็น 
ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดทีด่ินหรือสิง่ปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้วำ่งเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชนต์ำมควรแก่สภำพ 
พ.ศ.  2562 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๓๗  วรรคสี่  แห่งพระรำชบญัญตัิ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ได้  แต่ไม่มีกำรท ำประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปี 

ที่ผ่ำนมำ  เว้นแต่กำรที่ไม่สำมำรถท ำประโยชน์นั้นเนื่องจำกมีเหตุธรรมชำติหรือเหตุพ้นวิสัย 
(๒) สิ่งปลูกสร้ำงที่โดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ได้  แต่ถูกทิ้งร้ำงและไม่มีกำรท ำประโยชน์

ในสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตลอดปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อ ๒ ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพให้เป็นไป 

ตำมหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม  แต่มีกำรท ำประโยชน์

ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนดตำมมำตรำ  ๓๗  วรรคสอง  ตลอดปีที่ผ่ำนมำ 

(๒) สิ่งปลูกสร้ำงที่ก่อสร้ำงหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ 
ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่ อยู่อำศัยหรือท ำประโยชน์อื่นที่ ไม่ใช่กำรท ำประโยชน์ 
ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อำศัย  แต่ไม่มีกำรใช้ประโยชน์ตลอดปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อ ๓ ควำมในข้อ  ๑  และข้อ  ๒  มิให้ใช้บังคับกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ที่ดินที่อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเพ่ือท ำประโยชน์  หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ถูกรอนสิทธิในกำรท ำประโยชน์โดยกฎหมำย  หรือโดยค ำสั่ง 

หรือค ำพิพำกษำของศำล 
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ ในกำรพิจำรณำว่ำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำ
หรือที่ไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  ให้ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  สภำพภูมิประเทศ  สภำพดิน   
ควำมลำดชันของพื้นดิน  และกำรท ำประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง  ในบริเวณใกล้เคียง 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

  

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๓๗  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์
ตำมควรแก่สภำพให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ของที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนแก่ผู้มีหน้ำที่ 
เสียภำษ ี จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

การผ่อนช าระภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคหนึ่ ง   และมาตรา   ๕๒  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระภาษีเป็นงวดได้   โดยเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิ 
ผ่อนช าระได้ต้องมีจ านวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป 

ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีประสงค์ขอผ่อนช าระภาษีในปีใด  ให้ผู้เสียภาษีย่ืนหนังสือขอผ่อน
ช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเดือนเมษายนของปี 

ข้อ ๓ การผ่อนช าระภาษี  ให้แบ่งช าระได้ไม่เกินสามงวด  งวดละเท่า ๆ  กัน  ภายใน
ก าหนดเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) งวดที่หนึ่ง  ช าระภายในเดือนเมษายนของปี 
(๒) งวดที่สอง  ช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี 
(๓) งวดที่สาม  ช าระภายในเดือนมิถุนายนของปี 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ผู้เสียภาษีอาจขอ 
ผ่อนช าระเป็นงวดได้  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนช าระภาษีเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ เสียภาษีมากยิ่ งขึ้น    
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

การงดหรือลดเบี้ยปรับ 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้งดเบี้ยปรับภาษีค้างช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัด 
ตามกฎหมาย   

ข้อ ๒ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับยื่นค าร้องเป็นหนังสือ  พร้อมด้วยส าเนาเอกสาร
หรือหลักฐานที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปีภาษีนั้น   

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากเห็นว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง  
ให้มีค าสั่งงดเบี้ยปรับ 

ข้อ ๓ การงดเบี้ยปรับตามข้อ  ๒  ให้มีผลนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
มีค าสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ให้การงดเบี้ยปรับมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษี 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  เพ่ือเป็น 
การบรรเทาภาระภาษีค้างช าระให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรือ  
อายัดตามกฎหมาย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562 

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

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

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษ”ี  หมายความว่า  นายกเทศมนตร ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“เหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป”  หมายความว่า  เหตุที่เกิดจากสาธารณภัย   
เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง  ภาวะฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟป่า  
ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด  อากาศหนาวจัดผิดปกติ   ภัยสงคราม  
และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย  กองก าลังจากนอกประเทศ  ตลอดจนภัยอื่น  ๆ   
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
และยากที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  และให้หมายความรวมถึงภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วย 

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



หมวด  1 
การเลือกกรรมการภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 

และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  ตามมาตรา  74  วรรคสอง 
 

 

ส่วนที ่ 1 
การเลือกกรรมการภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 

 
 

ข้อ 5 ในกรณีไม่มีกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือว่างลง  หรือมีจ านวนน้อยกว่าห้าคน  
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ส ารวจจัดท าบัญชีรายชื่อนายกเทศมนตรี  หรือ  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ที่ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศรายชื่อ  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จะด าเนินการคัดเลือกผู้แทนต าแหน่งนั้น 

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดจ านวนกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะรับสมัครคัดเลือก  
วันที่  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือกด้วย 

ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้ด ารงต าแหนง่นายกเทศมนตรหีรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ตามบัญชีรายชื่อตามข้อ  5  ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการภาษีท่ีดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง  ทั้งนี้  จะต้องส่งหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการ  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ข้อ 7 องค์ประชุมของการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ต้องมีนายกเทศมนตรี  
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 

(1) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายชื่อน้อยกว่าสิบคน  
ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าจ านวนสามคน  ถือเป็นองค์ประชุม 

(2) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายชื่อตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  
ต้องมีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  ถือเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คนหนึ่ง 
มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามจ านวนที่ประกาศคัดเลือกแต่ไม่เกิน
ห้าคน 

ข้อ 9 วิธีการคัดเลือกนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด   
เพื่อเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(1) วิธีลงคะแนน  ให้แจกใบลงคะแนนที่มีรายชื่อผู้สมัครให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือท า
เครื่องหมายกากบาท  (X)  แล้วน ามาหย่อนลงในภาชนะที่ก าหนด   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



(2) การตรวจนับคะแนน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ตรวจ
นับคะแนน 

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

(4) ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันในล าดับเดียวกันหลายคน  ให้ใช้วิธีจับสลากรายชื่อ  
ผู้ได้คะแนนเท่ากัน  เพ่ือเรียงล าดับที่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว 

(5) เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดท าบัญชีรายชื่อ 
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากสูงไปหาต่ า   
พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกดังกล่าวด้วย  แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย   
ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน  
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างทราบต่อไป 

(6) ให้บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม  (5)   
มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันประชุมคัดเลือก 

ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตร ี หรือนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เป็นกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือก  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายชื่อ
ตามข้อ  5  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร 

(2) มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  
หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร 

ข้อ 11 ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือมีผู้สมัคร 
แต่น้อยกว่าจ านวนที่รับสมัคร  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธีประชุมนายกเทศมนตรี  หรือนายก  
องค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คัดเลือกกันเองให้ครบตามมาตรา  21  วรรคหนึ่ง  โดยให้น าความ 
ในข้อ  9  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 เมื่อกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มีจ านวนน้อยกว่าห้าคนหรือน้อยกว่า 
ที่จะประกาศรับสมัครคัดเลือกตามข้อ  10  (1)  และภายหลังมีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี   
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เพ่ิมขึ้น  ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  ให้ครบจ านวนตามมาตรา  21  วรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ให้น าความในข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  
ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  และข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๓
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ข้อ 13 การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นอ านาจเฉพาะตัว  ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องกระท าด้วยตนเอง  ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะท าหน้าที่แทนหรือจะมอบให้
ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้ 

ข้อ 14 เมื่อต าแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ไม่มีหรือว่างลง  หรือมีจ านวน  
น้อยกว่าห้าคน  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตามข้อ  9  (6)  ซึ่ งมีล าดับสูงสุดในขณะนั้น
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเหตุ
ดังกล่าว  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แทนต าแหน่งที่ว่างทราบโดยเร็ว 

ส่วนที ่ 2 
การเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณก์ารประเมินภาษ ี ตามมาตรา  74  วรรคสอง 

 
 

ข้อ 15 การเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  
เพ่ือเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  จ านวนไม่เกินสองคน  ให้น าความในส่วนที่  1   
การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  2 
การแจ้งและการส่งเรื่องเกี่ยวกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามมาตรา  23  วรรคสี ่
 

 

ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา  
โดยอย่างน้อยให้มีเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) หนังสือขอค าปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดซึ่งมีการอ้างอิง

ประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๓) หนังสือให้ค าปรึกษาหรอืค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
(๔) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
ข้อ 17 กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือกระทรวงมหาดไทย  

เคยมีค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็น
เดียวกัน  หรือในลักษณะเดียวกันมาก่อนแล้ว  ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตอบโดยส่งค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าที่เคยให้ไว้ไปให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด    

้หนา   ๔
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โดยไม่ต้องด าเนินการให้มีการพิจารณาวินิจฉัยใหม่ก็ได้  เว้นแต่  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรพิจารณาทบทวนค าวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา  23 

ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษา 
หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  19  
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าตามมาตรา  23  แล้ว  ให้กระทรวงมหาดไทย 
แจ้งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  
พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดอื่น  และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ข้อ 19 กระทรวงมหาดไทยอาจด าเนินการเผยแพร่ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน า   
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

หมวด  3 
การรวบรวมและจดัส่งข้อมลูการจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง  ตามมาตรา  24 

 
 

ข้อ 20 ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดเกบ็  จ านวนภาษีที่จัดเก็บ  มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เปน็ฐาน
ในการค านวณภาษีของปีที่ผ่านมา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ที่ต้องจัดส่งและรวบรวมให้แก่กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

(1) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปี   
ที่ผ่านมา  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

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

ค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
ข้อ 21 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  ให้แก่คณะกรรมการภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล

ตามข้อ  20  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่
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กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าขึ้น 

ข้อ 22 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับรายงานตามข้อ  21  แล้ว
จัดส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ดังนี้ 

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

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

หมวด  4 
การจดัท าบญัชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามมาตรา  30 

 
 

ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส ารวจแล้ว  มาจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพ่ือประกาศไว้   
ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่อื่นตามที่ เห็นสมควร   
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน  
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายการที่ดิน  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทท่ีดิน   
 (ข) เลขที่เอกสารสิทธิ์ 
 (ค) เลขที่ดิน   
 (ง) หน้าส ารวจ   
 (จ) จ านวนเนื้อที่ดิน   
 (ฉ) ลักษณะการท าประโยชน์ในที่ดิน 
(๒) รายการสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง 
 (ข) เลขที่สิ่งปลูกสร้าง 
 (ค) จ านวนพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 
 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง 
 (จ) อายุสิ่งปลูกสร้าง 
(๓) รายการอาคารชุด  ประกอบด้วย 
 (ก) ชื่ออาคารชุด 
 (ข) เลขที่ห้องชุด 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (ค) จ านวนพื้นที่ห้องชุด 
 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในห้องชุด 
ข้อ 24 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  โดยจัดท าแยก

เป็นชุดเรียงล าดับตามประเภทที่ดิน  และชื่ออาคารชุด   
ข้อ 25 การจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบตามข้อ  24  

ให้ระบุล าดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

หมวด  5 
การลดหรอืยกเว้นภาษี  ตามมาตรา  56  และมาตรา  57  วรรคหนึง่ 

 
 

ข้อ 26 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ในปีต่อไปเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ประกาศให้ผู้ เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
อันเนื่องมาจากเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียด  
ความเสียหายของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอัน พ้นวิสัยต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลา  สถานที่  และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด 

(2) ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่มาลงทะเบียนตาม  (1)  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการส ารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย 
ของผู้เสียภาษีที่มีรายชื่อในประกาศตาม  (2)   

(4) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับ
ความเสียหายหรือถูกท าลาย  และจ านวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

 (ก) เสียหายไม่เกินสองในสามของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด  ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย 
 (ข) เสียหายเกินกว่าสองในสามของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
(5) รายงานบัญชีตาม  (4)  รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  เพ่ือขอความเห็นชอบ
การลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบที่หนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 
 (ข) รอบที่สอง  ภายในเดือนสิงหาคม 
 (ค) รอบที่สาม  ภายในเดือนธันวาคม 
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(6) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจ านวนที่คณะกรรมการ  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว  
ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป 
ข้อ 27 นอกจากกรณีมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
ต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  โดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี  ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไปได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซม 
ในส่วนส าคัญ   

(2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการส ารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ของผู้เสียภาษีที่มายื่นค าร้องตาม  (1)   

(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้อง
ซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  และจ านวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรอืยกเวน้ภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชนไ์ดบ้างส่วน  ให้ลดภาษีลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   
 (ข) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
(4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีตาม  (3)  รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสาร  

ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณี  เพื่อขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบที่หนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 
 (ข) รอบที่สอง  ภายในเดือนสิงหาคม 
 (ค) รอบที่สาม  ภายในเดือนธันวาคม 
(5) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจ านวนที่คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว  
ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป 
หมวด  6 

การออกค าสัง่และท าการตรวจค้น  และการเข้าไปในทีด่นิหรอืสิ่งปลกูสร้างของผู้เสียภาษี 
ตามมาตรา  63  วรรคสอง 

 
 

ข้อ 28 การตรวจค้นต้องกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือ 
ในระหว่างเวลาท าการของผู้เสียภาษีที่มิได้ช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม   

ข้อ 29 การตรวจค้นต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับช าระภาษีค้างช าระ  
เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  โดยต้องมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานต่าง ๆ  ก่อนด าเนินการตรวจค้น 

ข้อ 30 ค าสั่งให้ท าการตรวจค้น  ให้จัดท าขึ้นจ านวนสามฉบับ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้   
ฉบับที่หนึ่งน าไปแสดงแก่ผู้รับการตรวจค้น  ฉบับที่สองติดไว้กับสมุดค าสั่งให้ท าการตรวจค้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึกเสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือการท าการตรวจค้น   

ข้อ 31 ในการตรวจค้น 
(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งท าการตรวจค้นในแต่ละครั้ง  ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน  โดยมีข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทวิชาการระดับช านาญการ  หรือประเภท
ทั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป  เป็นหัวหน้าชุดที่ท าการตรวจค้น 

(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งท าการตรวจค้นจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น
ทุกกรณี  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับการตรวจค้นทราบถึงความประสงค์ในการตรวจค้น  โดยแสดงความบริสุทธิ์
ให้ผู้รับการตรวจค้นเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา  และให้บันทึก  
ไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของค าสั่งตรวจค้นฉบับที่หนึ่ง  พร้อมให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อรับทราบ
ค าสั่งตรวจค้นนั้น  หากผู้รับการตรวจค้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกถึงเหตุนั้นไว้ด้วย 

(3) ต้องกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  หากไม่สามารถท าการตรวจค้นได้ด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ให้แจ้งเจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่นั้นทราบ  เพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น 

(4) ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมิให้เอกสาร  หลักฐานที่เกี่ยวกับการบังคับช าระภาษี   
ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้  และให้ใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  
ต่อการบังคับช าระภาษีเท่านั้น 

(5) ต้องท าการตรวจค้นโดยสุภาพ  ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย  กระจัดกระจาย  
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ  และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประกอบการของผู้รับการตรวจค้นจนเกิน
ความจ าเป็น 
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ข้อ 32 การตรวจค้นที่ไม่อาจกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้น
น าพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานีต ารวจแห่งท้องที่เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน  ณ  สถานีต ารวจ 
แห่งท้องที่   

ข้อ 33 การปฏิบัติเมื่อท าการตรวจค้นแล้วเสร็จ 
(1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกรายละเอียดการตรวจค้นตามแบบท้าย  

ระเบียบนี้จ านวนสามฉบับ  พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง  และให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อ
รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกล่าว  โดยบันทึกฉบับที่หนึ่งมอบให้กับผู้รับการตรวจค้น  ฉบับที่สอง
ติดไว้กับสมุดค าสั่งให้ท าการตรวจค้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึก
เสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการท าการตรวจค้น    

(2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้น  ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารหลักฐาน 
ที่ท าการตรวจยึดทุกฉบับ  หากจ านวนเอกสารหลักฐานมีจ านวนมาก  ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าชุด  
ว่าจะลงนามเฉพาะในเอกสารที่เห็นว่าส าคัญก็ได้ 

ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกเพ่ือรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที  หรือในวันท าการแรก  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงค าสั่งตรวจค้น  การแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ  
การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนเข้าท าการตรวจค้น 

(2) ชื่อผู้รับการตรวจค้น  หากเป็นกรณีอื่นซึ่งไม่มีผู้รับการตรวจค้น  หรือมีการแจ้งให้   
เจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่นั้นทราบเพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น  ให้แสดงรายละเอียดไว้ด้วย 

(3) วัน  เวลาที่เริ่มท าการตรวจค้น  และสิ้นสุดการตรวจค้น 
(4) ลักษณะการตรวจค้น  การตรวจพบเอกสารหลักฐาน  การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน   

และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ของการตรวจค้น 
ข้อ 35 การออกค าสั่งตรวจค้น  จะต้องจัดท าทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน  และการนับเลข

ของค าสั่งตรวจค้น  ให้นับตามปีปฏิทิน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ค ำสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
ที่........../.................... 

เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
 

 ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่... ........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด.................. ... 
ส านักงานอยู่ท่ี......................................................... ................................................................................ 
ได้ค้ างช าระภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี ...................ถึงปีภาษี .....................เป็น เงิน
.....................................บาท...........สตางค์ (.......... ...................) เบี้ยปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงินเพ่ิมเป็นเงิน.....................................บาท...........สตาง ค์ 
(.............................)  โดย  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/...........  
ลงวันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ช าระค่าภาษีค้างช าระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ช าระค่าภาษีค้างช าระ
ให้เป็นการเสร็จสิ้นไป  

 เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                   
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   (ชื่อต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ออกค าสั่ง)  จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาท าการตรวจค้น   
ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 1. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  
สังกัด.......................................... ............................... 
 2. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  
สังกัด.........................................................................  
 3. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................ 
สังกัด.........................................................................  
ณ สถานที่และหรือเก่ียวเนื่องกับสถานที่ดังต่อไปนี้ คือ............................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เวลา......................น. ถึงเวลา........................ ..น. 
 
    
    ลงชื่อ..........................................  
          (..........................................) 
           (ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)    
 
ผู้ออกค าสั่ง :  ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 หรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ค าเตือน :  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวของตน และแสดงค าสั่งให้ตรวจค้นนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ทราบ และให้บันทึกวันเดือนปีท่ีได้จัดการดังกล่าวไว้ในด้านหลังของค าสั่งนี้ด้วย 

 



ใบรับเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ 
 

   สถานที่บันทึก................................................... 

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

 ข้าพเจ้า.................................................... ..............ต าแหน่ง................................................... 

สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................. 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย....................................................................  
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย......................... ......แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จงัหวดั..................... ส านกังานอยู่ท่ี...................................... 
............................................................................................................................ ............. ตามค าสั่งให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้ เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )               
เลขที่.....................ลงวันที่..............................  

 ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาษีค้างช าระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพ่ือด าเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว้
ดังต่อไปนี้…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพ่ือด าเนินกิจการของท่าน 
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..................................................... . 
    
   ลงชื่อ.......................................... ผู้ยึด 
         (..........................................) 
 
   ลงชื่อ............................................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งที่ยึด 
                                  (..........................................) 
    
   ลงชื่อ.......................................... พยาน 
         (..........................................) 
    
   ลงชื่อ.......................................... พยาน 
         (..........................................) 

 



บันทึกผลกำรตรวจค้นยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
 

 บันทึกฉบับนี้ได้ท าที่ บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด..................... .......... 
เมื่อวันที่....................................................เวลา...........................น. 

 วันนี้ เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ต าแหน่ง...................................................สังกัด..... .......................................................พร้อมด้วย
............................................................................................................ต าแหน่ง................................................... 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย............................................................. ....... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน..... .......................................ตรอก/ซอย...............................แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด..................... ส านักงานอยู่ที่............................ .......... 
..................................... ....................................................................................................  ตามค าสั่งให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี  เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนของผู้ เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )                        
เลขที่.....................ลงวันที่.............................. 

 ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงค าสั่งตรวจค้น และบัตรประจ าตัวให้ผู้รับการตรวจค้น
ดูแล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ....................... ...........................
โดยมี..................................................................................เป็นผู้ท าการตรวจค้น  

 ผลการตรวจค้นปรากฏว่า..............................……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย.........................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
และทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย……………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้ท าให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
    
   ลงชื่อ.......................................... ผู้น าการตรวจค้น 
         (..........................................) 
    
   ลงชื่อ............................................  เจ้าหน้าที่   
                                  (..........................................) 
    
   ลงชื่อ.......................................... ผู้รับการตรวจค้น 
         (..........................................) 
 



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  มาตรา  10  มาตรา  28  วรรคสาม  มาตรา  33  
มาตรา  34  มาตรา  44  วรรคสอง  มาตรา  51  วรรคหนึ่ง  มาตรา  54  วรรคสอง  และมาตรา  73  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่าในที่ดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้างใดตามมาตรา  10  ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน  
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  ตามรายการที่ก าหนด  ดังนี้ 

(1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง   
 (ก) การโอนที่ดิน  ประกอบด้วย   
  ๑) รูปแปลงที่ดินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดิน 
  ๒) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขที่ดิน   
  ๓) ที่ตั้งที่ดิน  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  และมาตราส่วนในระวาง 
  ๔) เนื้อที่  (ไร่/งาน/ตารางวา) 
  ๕) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
  ๖) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง  แล้วแต่กรณี 
  ๗) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
 (ข) การโอนสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย 
  ๑) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ 
  ๒) ที่ตั้งที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด   
  ๓) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง   
  ๔) ชื่อของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
  ๕) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แล้วแต่กรณี   
  ๖) ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



 (ค) การโอนห้องชุด  ประกอบด้วย 
  1) ชื่ออาคารชุด  เลขทะเบียนอาคารชุด  และที่ตั้งอาคารชุด  ประกอบด้วย  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด   
  2) เลขที่ของห้องชุด  ชั้นที่  และชื่ออาคารหรือเลขที่อาคาร 
  3) เนื้อที่ห้องชุด   
  4) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
  5) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์  แล้วแต่กรณี 
  6) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
(2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า 
 (ก) ข้อมูลที่ดิน  สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่าตามข้อ  (1)   
 (ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  1) ชื่อของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  2) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

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

อุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ   
ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  28  วรรคสาม  

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

ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร 
(2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม  (1)  ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินก าหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ

ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๔ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  

อันมีผลท าให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ดังกล่าว  โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่  
ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา  33  เฉพาะกรณี  ดังนี้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



(1) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  เป็นการใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรื อทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ 
ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

(3) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(4) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  เป็นการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย 

เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนจ์ากผู้เสียภาษีแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
และมีค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป 

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  จัดส่งข้อมูลของผู้ เสียภาษีแต่ละรายตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
แจ้งผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา  34  ทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือจัดท าเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการรับส่ง
ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้  โดยจัดท า
เป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 

ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา  44  วรรคสอง 

ข้อ ๗ การช าระภาษีผ่านธนาคาร  หมายความว่า  การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ผ่านธนาคารที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่าระบบ  e-LAAS  และให้หมายความรวมถึง
ระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



การช าระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

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

ส าหรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร  โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติส าหรับโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ย  
เงินฝากธนาคาร  เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งรหัสส าหรับการใช้บริการช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร 

(๓) การช าระภาษีผ่านธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ารหัส  Company  Code  
ส าหรับการใช้บริการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาก าหนดข้อมูลการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านธนาคาร  เพ่ือสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS  และพิมพ์
แบบทดสอบรหัสบาร์โค้ด  เพ่ือน าไปทดสอบที่ธนาคาร  เมื่อผ่านการทดสอบ  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS 

(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และพิมพ์แบบฟอร์ม  
การช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบ  e-LAAS 

(๕) ให้ผู้เสียภาษีน าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร 
จากระบบ  e-LAAS  ไปช าระภาษีที่ธนาคาร  เพ่ือน าเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที 

(๖) ให้ธนาคารส่งข้อมูลการรับช าระภาษีผ่านธนาคารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผ่านระบบ  e-LAAS  ทุกสิ้นวัน  เพ่ือให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น 

(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ  e-LAAS  เพ่ือส่งให้กับ 
ผู้เสียภาษี  พร้อมจัดท าใบน าส่งเงิน  และใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินเพื่อบันทึกบัญชีบนระบบ  e-LAAS 

ข้อ ๘ การช าระภาษีโดยวิธีการอื่น  หมายความว่า  การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ผ่านนิติบุคคลที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคล
บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  ระบบ  e-LAAS  และให้
หมายความรวมถึงระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง   

การช าระภาษีโดยวิธีการอื่นให้น าวิธีการช าระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ  ๗  วรรคสอง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๙ แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  ๒๘  วรรคสาม  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  33  แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  44  
วรรคสอง  แบบค าร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา  54  วรรคสอง  แบบค าร้องคัดค้านการประเมนิภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  73  วรรคหนึ่ง  และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี  ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



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

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

                                   .................................................... 
......................          (...................................................)             
ลายมือช่ือ             ตาํแหน่ง .................................................... 
                                              ผู้ออกบตัร

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

.       (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)         . 
จังหวัด...................................... 

เลขท่ี ............../................ 
 

วันออกบตัร ........../........../.......... 
บัตรหมดอายุ........../........../.......... 

 
บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 

 
         

        แบบบัตรประจําตัวพนกังานสํารวจ 
            --------------------- 

             ด้านหน้า 
 
 
 
 

               
                          5.4 ซ.ม. 

 
 
 
 
 
                                         
                                                      8.4 ซ.ม. 

                 
      ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ออกบัตร 

 
 
 
 

               ด้านหลัง 
 
 
 
 

               
             5.4 ซ.ม. 

 
 
 
 

 
                                         

                  8.4 ซ.ม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายขนาด 
2.5 x 3 ซม. 



ภ.ด.ส. 5 
 

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

                                                                          วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
  ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............ 
ถนน..................................................ตําบล......................................................อําเภอ........................................... 
จังหวัด.......................................................ขอย่ืนแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
  ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท 

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

อําเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
เน้ือที่ดิน.........ไร่.........งาน..........ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทําประโยชน์............................................................... 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์...............................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ....  

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

อําเภอ...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
ขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม.  เดิมสิ่งปลูกสร้างน้ีใช้ทําประโยชน์........................................................ 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์................................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน............................ พ.ศ. .... 

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

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

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

                                              (.............................................) 
          (ลงช่ือ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง 

                                               (...........................................) 
        ตําแหน่ง..............................................  
     



 ภ.ด.ส. 6  
 

หนังสือแจ้งการประเมินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง 
ประจําปภีาษี พ.ศ. .... 

 
ที่............................/............................    สํานักงาน/ที่ทําการ............................... 

                                                                        วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
เรื่อง  แจ้งการประเมินเพ่ือเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ................................................................................ 
  ตามท่ีท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย  

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

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

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

ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ 
และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  อน่ึง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมิน         
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านน้ี ให้มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ขอแสดงความนับถือ 
  
                   ............................................. 
           (............................................) 
          ตําแหน่ง.............................................. 
       พนักงานประเมิน 

 
 
 



 

 ภ.ด.ส. ๗

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน...............................................................................................................................................................................

         หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

จํานวน
ภาษีที่ต้อง

ชําระ
(บาท)

จํานวนเนื้อที่ดิน
คํานวณเป็น

 ตร.ว. ที่

ค่าเสื่อม
ที่

ลักษณะ
การทํา

ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว.

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภท
ที่ดิน/เลขที่

คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
อัตรา
ภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

ราคาประเมิน
ของที่ดิน 

(บาท)

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ราคา
ประเมิน

ต่อ ตร.ม. 
(บาท)

คงเหลือ
ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์

ที่ต้องชําระ 
(บาท)

รวมราคา
ประเมิน

สิ่งปลูกสร้าง 
(บาท)

อายุ
โรงเรือน

 (ปี)

คิดเป็น
ค่าเสื่อม
(บาท)

ราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้าง

หลังหัก
ค่าเสื่อม (บาท)

รวมราคา
ประเมินของ
ที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง 
(บาท)

หักมูลค่า
ฐานภาษี
ที่ได้รับ
ยกเว้น 
(บาท)



 
 
 
 
 

ภ.ด.ส.๘

ชื่อเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด..............................................................................................................

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อื่นๆ
๓. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

หักมูลค่าฐานภาษี
ที่ได้รับการยกเว้น 

(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิน
ทุนทรัพย์

ที่ต้องชําระภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จํานวนภาษี
ที่ต้องชําระ

(บาท)

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

ที่
ชื่ออาคารชุด

/ห้องชุด
เลขทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตั้งอาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะ
การทําประโยชน์ เลขที่ห้องชุด

ขนาดพื้นที่รวม 
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร
ชุด/ห้องชุด

(บาท)



ภ.ด.ส. ๙ 
 

 คําร้องขอรบัเงินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้งคืน 
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

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

๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการชําระเงิน 
๒. หนังสือมอบอํานาจกรณีย่ืนคําร้องแทน 
๓. บัตรประจําตัวประชาชน  
๔. อ่ืน ๆ .................................................................  
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
            (.............................................................) 
            วันที่........................................................ 

  
 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ได้รับคําร้องฉบับน้ี 
แต่วันที่............................................................... 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง 
         (.............................................................) 
 
หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ย่ืนคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ันตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



ภ.ด.ส. ๑๐ 
 

คําร้องคดัคา้นการประเมินภาษหีรือการเรยีกเกบ็ภาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง 
         ตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
เรื่อง  ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ............................................................................. 
  ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 
พ.ศ. .... ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เลขที่....../...........ลงวันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. .....  
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่....... เดือน...................................... พ.ศ. .... น้ัน 
  ข้าพเจ้า.........................................................................ขอย่ืนคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เน่ืองจาก............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน...............ฉบับ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่ 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
              (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ได้รับคําร้องฉบับน้ีต้ังแต่วันที่......... เดือน............................ พ.ศ. ..... 
 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง 
        (..............................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................... 

 



           ภ.ด.ส. 11 
-ตราองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน- 

 
                                                                        เลม่ที่................ 

             เลขที่................ 
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

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

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ บาท สตางค์ 
๑ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
๒ เบ้ียปรับ ร้อยละ…..    
๓ เงินเพ่ิมกรณีชําระเกินกําหนดเวลา..........เดือน    

     
     
     
     

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

ลงช่ือ...............................................ผู้รับเงิน            ลงช่ือ......................................พนักงานเก็บภาษี 
  (...................................................)       (........................................) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 

ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยูอ่าศัยและมีชือ่อยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

 
 

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

ข้อ ๑ กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ อ 
อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ให้น ามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น 
หักด้วยห้าสิบล้านบาท  หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์   
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ ๒ กรณีสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ให้น ามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยสิบล้านบาท  หากมูลค่าของ
ฐานภาษีท่ีค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์  ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน 

เฉพาะสว่นทีไ่ด้ยนิยอมให้ทางราชการจดัให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  8  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
ให้ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้น
จากการจัดเก็บภาษี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ทรัพย์สินที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  ต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ข้อ ๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดท าข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สิน
เพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย  โดยต้องตกลงยินยอมให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี 

ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ  
ณ  ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และในที่ซึ่งทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติตามประกาศฉบับนี้
ตั้งอยู่ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  ยกเว้นภาษีทีด่นิหรอืสิ่งปลูกสรา้งที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ 

หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล 
 
 

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

ข้อ 1 ให้ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือ 
สถานสาธารณกุศล  ตามรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)   
แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ทั้งนี้  เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการจัดเก็บภาษีทีด่ินหรอืสิ่งปลูกสร้าง 

ที่มีการใชป้ระโยชนห์ลายประเภท 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังและรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท  ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์

ประเภทเดียวกันทั้งหมดบนที่ดินในส่วนที่เป็นที่ตั้ง  ให้วัดขนาดพ้ืนที่ของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว  และให้ค านวณฐานภาษีโดยใช้มูลค่าของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นแยกตามการใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ  มาตรา  ๓๗  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (4)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ.  2562   

(๒) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้าง  ให้ค านวณฐานภาษี  ดังนี้ 
 (ก) ให้วัดขนาดพ้ืนที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ต่าง  ๆ   

ตามมาตรา  ๓๗  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (4)  แห่งพระราชบัญญัตภิาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562  
เพ่ือน ามาค านวณหาสัดส่วนของพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์แต่ละประเภทต่อพ้ืนที่ใช้สอยรวม   หากสัดส่วน 
ที่ค านวณได้ดังกล่าวมีเศษทศนิยมเกินกว่าสองต าแหน่งให้ใช้ทศนิยมสองต าแหน่งโดยไม่ต้องปัดเศษทศนิยม
หลักที่สาม  และในกรณีสัดส่วนที่ค านวณได้เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ตัวเ ลขจ านวนเต็ม   
ให้น าสัดส่วนที่ขาดอยู่นั้นไปรวมกับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่มีอัตราภาษีต่ าที่สุด 

 (ข) น าสัดส่วนที่ค านวณได้ตาม  (ก)  มาค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
แยกตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานภาษี   

(๓) ให้ค านวณภาษีโดยใช้ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค านวณได้ตาม  (๑)  และ  (๒)  
หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีท่ีได้รับการยกเวน้ตามมาตรา  ๔๐  หรือมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัตภิาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสียส าหรับการใช้ประโยชน์ 
แต่ละประเภทนั้น 

(๔) ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ใช้มูลค่าของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ใน
สัญญามาค านวณเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานภาษีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน  (1)  หรือ  (2) 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๓



 (ก) การแบ่งเช่าและมีการจดทะเบียนการเช่ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (ข) การเช่าจากส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์   
 (ค) การเช่า  การครอบครอง  หรือการท าประโยชน์ในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ของหน่วยงานของรัฐ   
 ทั้งนี้  ไม่ให้หมายความรวมถึงการแบ่งให้เช่าช่วง 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

      อุตตม  สาวนายน              พลเอก อนุพงษ ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารยกเวน้มูลค่าของฐานภาษทีี่ดินหรือสิง่ปลูกสร้าง 

ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  40  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ

เกษตรกรรมภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่เกิน  1  แปลง  ให้น ามูลค่าของที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยห้าสิบล้านบาท  หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับศูนย์  ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ 3 กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรมภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมากกว่า  1  แปลง  ให้น ามูลค่าที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างนั้น  หักด้วยห้าสิบล้านบาท  โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่า  
สูงที่สุดก่อน  แล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในล าดับรองลงมาตามล าดับ  หากมูลค่า
ของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์  ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 อุตตม  สาวนายน    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  เหตุจ าเปน็ทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาตอ้งย้ายชือ่ออกจากทะเบียนบ้าน 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  41  วรรคสี่  แห่งพระราชบญัญตัิ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 การย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเพราะเหตุจ าเป็นทางราชการหมายความถึงกรณีที่

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้รับการแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  
หรือกรณีอื่นใดที่เป็นการออกค าสั่งโดยหน่วยงานทางราชการซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวต้องย้ายชื่อ  
ออกจากทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ   

ข้อ 3 ให้บุคคลตามข้อ  2  น าส าเนาเอกสาร  หลักฐาน  หรือหนังสือของหน่วยงานที่แสดงถงึ
เหตุจ าเป็นทางราชการอันเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านมาแสดงต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนวันที่  ๓๑  มกราคม   
ของปีภาษีนั้น  ทั้งนี้  การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 อุตตม  สาวนายน    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๓


