






















































































 (๑) 

ก. 
 

 
 
 
  

  

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 

๑. เหตุผลในการประกาศใช ้
โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับ

มาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. วันใช้บังคับ 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่
การจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก หน้า ๒๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เว้นแต่การจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างให้ใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป) 
 
๓.  บทยกเลิกกฎหมาย 

ก าหนดให้ยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ 
(๑)  พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดนิ พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๒)  พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดนิแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดนิ (ฉบบัที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๔)  พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดนิ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๕)  พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดนิ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๖)  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๗)  ประกาศของคณะปฏวิัต ิฉบบัที่ ๑๕๖ ลงวนัที่ ๔ มถิุนายน พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 
(๘)  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทอ้งที่ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๙)  พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(๑๐) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๒) พระราชบัญญัตกิ าหนดราคาปานกลางของที่ดนิส าหรบัการประเมินภาษีบ ารงุท้องที่ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 

สรุปสาระส าคัญ 
ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 



 (๒) 

๔.  การกลา่วถึงหรืออา้งถึงภาษี และการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 

ก าหนดให้กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอ้บังคบัใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หรือภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึงหรืออ้างถึง
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สินของ
บุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ 
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่
ตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีบ ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
มิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การ
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามความตกลงระหว่างประเทศ หรือตามหลัก
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ 

 
๕. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 

๕.๑  บทนิยาม 
“ภาษี” หมายความวา่ ภาษทีี่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 
“ผู้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

หรือเป็นผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย 

“ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ าด้วย 
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคล

อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  

“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความ
รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

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

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 



 (๓) 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า 
(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) นายกเมืองพัทยา 
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 
“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 าจังหวัด

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี” หมายความว่า คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

“พนักงานส ารวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ 

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

การช าระภาษี 
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

๕.๒  ผู้รักษาการ 
ก าหนดให้ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” และ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาดไทย” รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของตน  

โดยกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับได้  

 



 (๔) 

๕.๓  บทท่ัวไป (หมวด ๑) 

๕.๓.๑ อ านาจในการจดัเก็บภาษ ี
ก าหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มีอ านาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือ

สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นน้ัน ตามที่บัญญัติไวใ้นพระราชบญัญตัินี้ โดยภาษี
ท่ีจัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

๕.๓.๒ ทรัพย์สินท่ีไดร้ับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี 
ก าหนดให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจาก

การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๑)  ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของ

หน่วยงานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
(๒)  ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษ

ขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้
ตามสนธิสัญญาหรือความตกลงอื่นใด 

(๓)  ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

(๔)  ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
(๕)  ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพ่ือการประกอบ

ศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง 
ไม่ว่าในศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๖)  ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน 

(๗)  ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

(๘)  ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 

(๙)  ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วม 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
(๑๒)  ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๓.๓ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ก าหนดให้ “ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง” อยู่ในวันที่ 

๑ มกราคมของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิ

ตามกฎหมายอื่น 



 (๕) 

๕.๓.๔ การแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ก าหนดให้กรณีที่มกีารโอนกรรมสิทธิห์รอืสิทธคิรอบครองหรอืการจดทะเบียนการเช่า

ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด ให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 

ทั้งนี้ การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

๕.๓.๕ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัตกิาร 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน 

และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  โดยการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

๕.๓.๖ การไดร้ับส่วนลดหรือค่าใชจ้่ายในการจดัเก็บภาษ ี
ก าหนดให้กรณีที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ส่วนราชการหรอืหน่วยงาน

ของรัฐรับช าระภาษีแทนตามข้อ ๕.๘.๗ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓ ของภาษีท่ีรับช าระ 

๕.๓.๗ วิธีการส่งหนังสอื 
ก าหนดให้การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น 

ให้เจ้าหน้าที่ส่งใหแ้กผู่้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิล าเนา
หรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ท าการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสี ยภาษี
จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการที่ปรากฏว่า
เป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้ 

ทั้งนี้ ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการดังกล่าวได้ จะกระท าโดยวิธีปิดหนังสือ
ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท าการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความ
ในหนังสือพิมพ์ก็ได้ และเมื่อได้ด าเนินการแล้วและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

๕.๓.๘ ก าหนดเวลาและการขยายระยะเวลาในการช าระภาษี 
ก าหนดให้ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือก าหนดเวลา

การคัดค้านการประเมินภาษีตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ก าหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ ให้ยื่นค าร้องขอขยาย
หรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อนก าหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
จะให้ขยายหรือให้เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้  

ทั้งนี้ ก าหนดเวลาต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการสมควร จะขยายหรือเลื่อนก าหนด เวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไป
ตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 



 (๖) 

๕.๔  คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง (หมวด ๒) 

๕.๔.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
ก าหนดให้ “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๖ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี

กรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมสรรพากร และ
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของส านักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๔.๒  หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  ก าหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอ านาจ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑)  วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามข้อ ๕.๕.๓ วรรคสาม และตามที่

กระทรวงการคลังหรือกรุงเทพมหานครร้องขอ 
(๒)  ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด กระทรวงการคลัง  
กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร  

(๓)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๕.๔.๓  การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และในการวินิจฉัยชี้ขาด
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

๕.๔.๔ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็น

ที่สุด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค าวินิจฉัยในภายหลัง ค าวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่มีค าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป 

๕.๔.๕  การแจ้งค าวินิจฉัย ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
ก าหนดให้กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีค าวินิจฉัย 

ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัย 
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอค าวินิจฉัย ค าปรึกษาหรือค าแนะน านั้น และให้ส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 



 (๗) 

๕.๔.๖ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ก าหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที ่ด ินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั ้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบหมายก็ได้ 
โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการนั้น ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๕.๔.๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๕.๕  คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้งประจ าจังหวดั (หมวด ๓) 

๕.๕.๑ องค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ าจังหวัด 

ก าหนดให้ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด” ประกอบด้วย  

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๑๗ คน ได้แก่ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงาน

ที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จ านวน ๑ คน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี จ านวน ๕ คน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน ๕ คน และให้ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และในกรณีที่จังหวัดใด
มีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการร่วมด้วยจ านวน ๑ คน 

ทั้งนี้ ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดดังกล่าวแล้วแต่กรณี 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด มีหน้าที่และอ านาจ
พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามข้อ ๕.๗.๓ ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ ๕.๙.๒ 
หรือข้อ ๕.๙.๓ และให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

อนึ่ง เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ค าว่า “ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย 

๕.๕.๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
ก าหนดให้การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๕.๔.๓ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 



 (๘) 

๕.๕.๓ การส่งค าปรกึษาหรอืค าแนะน าต่อกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา 
ก าหนดให้เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้

ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดแล้ว ให้ส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทย “เห็นด้วย” กับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า 
พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดอื่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ส่วนกรณีที่กระทรวงมหาดไทย “ไม่เห็นด้วย” กับค าปรึกษาหรือค าแนะน าของ
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็น
ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าปรึกษา
หรือค าแนะน าดังกล่าว  

อนึ่ง การแจ้งและการส่งเรื่องดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

๕.๕.๔ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจดัเก็บภาษี 
ก าหนดให้ในแต่ละปี ให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จ านวนภาษีที่จัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็น
ฐานในการค านวณภาษีให้แก่ “คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด”  

ให้ “คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด” รวบรวมข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวและจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วน “กรุงเทพมหานคร” ให้จัดส่ง
ข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง ทั้งนี้ เพ่ือให้ “กระทรวงมหาดไทย” ประมวลผลและจัดส่ง
ข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

อนึ่ง การรวบรวมและการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

๕.๕.๕ การเสนอแนวทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจดัเก็บภาษี  
ก าหนดให้การจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามข้อ ๕.๕.๔ ให้คณะกรรมการ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย 

 
 
 
 



 (๙) 

๕.๖  การส ารวจและจัดท าบัญชรีายการทีด่ินและสิ่งปลกูสรา้ง (หมวด ๔) 

๕.๖.๑ การส ารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้

มีการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

๕.๖.๒ การแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจ 
ก าหนดให้ก่อนที่จะด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

“ประกาศก าหนดระยะเวลา” ที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ “แต่งตั้งพนักงานส ารวจ”
เพื่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ณ ส านักงานหรือที่ท าการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

๕.๖.๓ หน้าที่และอ านาจของพนักงานส ารวจ 
ก าหนดให้พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จ านวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานส ารวจ “ต้องแสดงบัตรประจ าตัว” ต่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง โดยบัตรประจ าตัวดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

๕.๖.๔ อ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้การส ารวจทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานส ารวจมอี านาจ “เข้าไป

ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง” หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาท าการได้ และมีอ านาจ “เรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด” ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
จากผู้เสียภาษี ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในการด าเนินการดังกล่าว พนักงานส ารวจอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรอืหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างให้แก่พนักงานส ารวจ ให้พนักงานส ารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือมี “หนังสือเรียก
เอกสารหรือหลักฐาน” ดังกล่าวต่อไป 

๕.๖.๕ การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
เมื่อพนักงานส ารวจไดด้ าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยต้องแสดงประเภท จ านวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควร ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าวให้ผู้เสียภาษี
รายนั้นทราบด้วย 



 (๑๐) 

๕.๖.๖ การแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ก าหนดให้กรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท าขึ้น  

“ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง” ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างได้ 

๕.๖.๗ การยื่นค าร้องเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ก าหนดให้กรณีที่ “ผู้เสียภาษี” เห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้

จัดท าขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษีย่ืนค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
เมื่อได้รับค าร้องแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้พนักงานส ารวจด าเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหน่ึงโดยเร็ว ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง และแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าว
ให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากผู้เสียภาษี 

๕.๖.๘ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้กรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่า

ด้วยเหตุใด อันมีผลท าให้ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ันต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

๕.๖.๙ การแจ้งประกาศและจัดส่งข้อมูลโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ก าหนดให้การแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจตามข้อ ๕.๖.๒ 

การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามข้อ ๕.๖.๕ การแจ้งผลการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๕.๖.๗ และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามข้อ ๕.๖.๘ อาจด าเนินการโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอื่นใดได้  ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

๕.๗  ฐานภาษี อัตราภาษี และการค านวณภาษี (หมวด ๕) 

๕.๗.๑ ฐานภาษี 
ก าหนดให้ “ฐานภาษ”ี เพื่อการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่า

ทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
โดยการค านวณมูลค่าของที่ดนิหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(๒) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์

ในการค านวณ 
กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การค านวณมูลค่าให้เป็น 

ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 (๑๑) 

ทั้งนี้ “ราคาประเมินทุนทรัพย์” ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด 
ให้เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 

๕.๗.๒ การส่งบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ก าหนดให้ “กรมธนารักษ์” หรือ “ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่” แล้วแต่กรณี 

ส่งบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามข้อ ๕.๗.๑ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดประกาศใช้ราคา
ประเมินทุนทรัพย์ 

๕.๗.๓ อัตราภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ใน “การประกอบเกษตรกรรม” ให้มี

อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๑๕ ของฐานภาษี โดยการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้น 
ต้องเป็นการท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด และในการจัดท าประกาศ
ดังกล่าวให้น าความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็น “ที่อยู่อาศัย” ให้มีอัตราภาษี
ไม่เกินร้อยละ ๐.๓ ของฐานภาษี โดยการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ “ใช้ประโยชน์อื่น” นอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มี
อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๑.๒ ของฐานภาษ ี

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ “ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ” ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๑.๒ ของฐานภาษี โดยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งน้ี อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บดังกล่าว ให้ตราเป็น “พระราชกฤษฎีกา” โดยจะก าหนด
เป็นอัตราเดียวหรอืหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่ก าหนด 
และจะก าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชนห์รอืตามเงือ่นไขในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ก็ได้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตรา
ที่สูงกว่าอัตราภาษีที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้มีอ านาจตรา “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ก าหนด
อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่พระราชกฤษฎีกา 
ได้ก าหนดไว้ โดยในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ “คณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด” ให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



 (๑๒) 

ประจ าจังหวัด “เห็นชอบ” กับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้  

ในกรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างประจ าจังหวัด “ไม่เห็นชอบ” 
กับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อเสนอ “สภาท้องถิ่น” ด าเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ าจังหวัด หากสภาท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียง
น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป 

๕.๗.๔ การจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทีม่ีการใช้ประโยชน์หลายประเภท 
ก าหนดให้กรณีที่ “ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท” 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศก าหนด 

๕.๗.๕ การประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส านักงาน
หรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของปีน้ัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๗.๖ การยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
ก าหนดให้กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็น “บุคคลธรรมดา” 

ใช้ประโยชน์ในการ “ประกอบเกษตรกรรม” อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้น
มูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการ
ค านวณภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท โดยการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก าหนด 

๕.๗.๗ การยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
ก าหนดให้กรณี “ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ที่เจ้าของซึ่งเป็น “บุคคลธรรมดา” 

ใช้เป็น “ที่อยู่อาศัย” และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 
๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
ส่วนกรณีที่บุคคลธรรมดา “เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน” และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 
๑ มกราคมของปภีาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อค านวณการยกเว้น
มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าว  



 (๑๓) 

อนึ่ง มิให้น าความดังกล่าวมาใช้บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจ าเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยร่วมกนัประกาศก าหนด โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อ
ออกจากทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษี 

๕.๗.๘ การค านวณภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้การค านวณภาษีให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งค านวณได้

ตามข้อ ๕.๗.๑ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๕.๗.๖ หรือข้อ ๕.๗.๗ แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามข้อ ๕.๗.๓ ตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ ๕.๗.๔ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีดังกล่าว กรณีที่ดินหลายแปลง
ซึ่งมีอาณาเขตตดิตอ่กันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

๕.๗.๙ การเรียกเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่จัดเก็บ 
ก าหนดให้กรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งที่ตอ้งเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิง่ปลูกสรา้ง

ที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษี
ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่ ๔ เพ่ิมขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามข้อ ๕.๗.๓ (๔) ในอัตรา
ร้อยละ ๐.๓ และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน 
ให้เพิ่มอัตราภาษีอีกร้อยละ ๐.๓ ในทุก ๓ ปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๓ 

๕.๘  การประเมินภาษี การช าระภาษี และการคืนภาษี (หมวด ๖) 

๕.๘.๑ การแจ้งการประเมินภาษี 
ก าหนดให้ในแต่ละปี ให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แจ้งการประเมินภาษี 

โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามข้อ ๕.๓.๓ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
ทั้งนี้ การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
อัตราภาษี และจ านวนภาษีที่ต้องช าระ 

๕.๘.๒ การเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารเพ่ือประกอบการประเมินภาษี 
ก าหนดให้ในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือ

บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพ่ือตรวจสอบภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด โดยจะต้องมี “หนังสือแจ้ง” ให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๕.๘.๓ การช าระภาษี 
ก าหนดให้ “ผู้เสียภาษี” ช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน

เมษายนของทุกปี 



 (๑๔) 

๕.๘.๔ ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทน 
ก าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษี 
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย 
(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไมอ่ยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ ว่าด้วยสาบสูญ 
(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ 

คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี 
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล 
(๕) ผู้ช าระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช าระบัญชี 
(๖) เจ้าของรวมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคล

หลายคนรวมกัน 

๕.๘.๕ การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มเีจ้าของต่างกัน 
ก าหนดให้กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่า 

“เจ้าของที่ดิน” และ “เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง” เป็นผู้เสียภาษี ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ 

๕.๘.๖ สถานทีส่ าหรับช าระภาษ ี
ก าหนดให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีต่อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามจ านวนภาษี

ท่ีได้มีการแจ้งประเมิน ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเทศบาล ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล 
(๒) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) ส านักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา 
(๕) ท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด ส าหรับ

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจก าหนดให้ใช้  “สถานที่อื่น” 

ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นสถานที่ส าหรับช าระภาษีดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 
และการช าระภาษนีั้น ให้ถือว่า “วันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน” เป็นวันที่ช าระภาษี 

๕.๘.๗ การมอบหมายให้ส่วนราชการรับช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐรับช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยการช าระภาษีดังกล่าว ให้ถือว่าวันที่ 
“เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน” 
เป็นวันที่ช าระภาษี 

 
 



 (๑๕) 

๕.๘.๘ วิธีการช าระภาษ ี
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับการช าระภาษี ผู้เสียภาษีอาจช าระภาษี

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการช าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ การช าระ
ผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้น ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

กรณีช าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่
ได้รับแจ้งการประเมิน โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่าย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการ
ไปรษณีย ์“ประทับตราลงทะเบียน” เป็นวันที่ช าระภาษี 

กรณีช าระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามที่
ได้รับแจ้งการประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่ก าหนด และให้ถือว่าวันที่  “ธนาคารได้รับเงิน
ค่าภาษ”ี หรือวันที่มีการช าระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่ก าหนดเป็นวันที่ช าระภาษี 

๕.๘.๙ การผ่อนช าระภาษี 
ก าหนดให้การช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระเป็นงวด 

งวดละเท่า ๆ กันก็ได้ โดยจ านวนงวดและจ านวนเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธผิ่อนช าระรวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีการในการผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีดังกล่าวไม่ช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนดในการผ่อนช าระ 
ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิทีจ่ะผ่อนช าระ และต้องเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจ านวนภาษีที่ค้างช าระ 
เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน 

๕.๘.๑๐ การทบทวนการประเมินภาษี 
ก าหนดให้กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาด

หรือไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่
ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสยีได้ ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ ๕.๘.๑ วรรคสอง และข้อ ๕.๘.๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ การทบทวนการประเมินภาษีดังกล่าวจะกระท ามิได้ เมื่อพ้น ๓ ปี นับแต่
วันสุดท้ายแห่งก าหนดเวลาการช าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ “ต้องมีการช าระภาษีเพ่ิมเติม” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
การประเมินภาษีและส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีที่ต้องเสียเพ่ิมเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน    

ในกรณีที่ “มีการช าระภาษีไว้เกินจ านวนที่จะต้องเสีย” ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมิน
ภาษีผิดพลาดเพื่อให้มารับเงินที่ช าระเกินคืนภายใน ๑ ป ีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

๕.๘.๑๑ การขอรับเงินคืน 
ก าหนดให้ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ านวนที่ต้องเสีย 

ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
เงินคืน โดยการขอรับเงินคืน ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยประกาศก าหนด ภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ช าระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร หลักฐาน 
หรือค าชี้แจงใด ๆ ประกอบค าร้องด้วย  



 (๑๖) 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาค าร้อง
ให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า
ผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค าร้อง โดยต้องแจ้งค าสั่งให้ผู้ยื่น
ค าร้องทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้มีค าสั่ง 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแกผู่้ไดร้ับคืนเงินในอัตรารอ้ยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดอืนของเงนิ
ท่ีได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นค าร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงิน
ท่ีได้รับคืน 

อนึ่ง ถ้าผู้ยื่นค าร้องไม่มารับเงินคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้น
ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๙  การลดและการยกเว้นภาษี (หมวด ๗) 

๕.๙.๑ การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 
ก าหนดให้การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพ่ือให้เหมาะสม

กับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์  กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระท าได้โดยตรา
เป็น “พระราชกฤษฎีกา” แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของจ านวนภาษีที่จะต้องเสีย 

๕.๙.๒ การลดหรือยกเว้นภาษี 
ก าหนดให้กรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

ได้รับความเสียหายมากหรือถูกท าลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจประกาศ
ลดหรือยกเว้นภาษีภายในเขตพ้ืนที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้  ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

๕.๙.๓ การยื่นค าขอลดหรือยกเว้นภาษี 
ก าหนดให้กรณีที่มีเหตุอันท าให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือท าให้สิ่งปลูกสร้าง

ถูกรื้อถอนหรือท าลาย หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องท าการซ่อมแซมในส่วนส าคัญ ให้ผู้เสียภาษี
มีสิทธิยื่นค าขอลดหรือยกเว้นภาษีที่จะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

เมื่อมีการยื่นค าขอลดหรือยกเว้นภาษแีล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามีเหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่
ผู้ยื่นค าขอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจ
ออกค าสั่งลดหรือยกเว้นภาษีได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้
รับประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

 



 (๑๗) 

๕.๑๐  ภาษีค้างช าระ (หมวด ๘) 

๕.๑๐.๑ ภาษีค้างช าระ 
ก าหนดให้ภาษทีี่มิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ 

๕.๑๐.๒ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทีม่ีภาษีค้างช าระ 
 ก าหนดให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระท ามิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๕.๑๐.๓ ว่ามีภาษีค้างช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณี
ตามข้อ ๕.๑๐.๑๐ 

๕.๑๐.๓ การแจ้งรายการภาษีค้างช าระ 
 ก าหนดให้ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการ

ภาษีค้างช าระให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของ
ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขาจะตกลงก าหนดเวลาเป็นอย่างอื่น 

๕.๑๐.๔ หนังสือแจ้งเตือนการช าระภาษีค้างช าระ 
 เพ่ือประโยชนใ์นการเรง่รดัภาษีค้างช าระ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ

แจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพ่ือให้มาช าระภาษีค้างช าระ 
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามที่ก าหนดในหมวด ๙ 

๕.๑๐.๕ การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี 
 ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลา

ที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ ๕.๑๐.๔ เมื่อพ้น ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีเพ่ือน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม  และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ามมิให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจ าเป็นท่ีพอจะช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ทั้งนี้ การออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกเมืองพัทยา 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษี ให้น าวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

อนึ่ง การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีดังกล่าว 
ไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนตาม
ข้อ ๕.๘.๔ 

 
 



 (๑๘) 

๕.๑๐.๖ การเรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้ส่งเอกสารเพ่ือตรวจสอบ 
 เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามข้อ ๕.๑๐.๕ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ 
(๑)  เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค า 
(๒)  สั่งให้ผู้เสียภาษีน าบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอนัจ าเป็นแก่การจัดเก็บ

ภาษีค้างช าระมาตรวจสอบ 
(๓)  ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี 

เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี 
(๔)  เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลา

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามบุคคล
ที่อยู่ในสถานที่นั้นเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

ทั้งนี้ การด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียกหรือค าสั่ง และการออกค าสั่งและท าการตาม (๓) หรือ (๔) ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

๕.๑๐.๗ การเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
ก าหนดให้กรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษี

ได้น าเงินมาช าระค่าภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
และด าเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ช าระค่าภาษีที่ค้างช าระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว 

๕.๑๐.๘ ข้อห้ามการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ก าหนดให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามข้อ ๕.๑๐.๕ จะกระท า 

มิได้ ในระหว่างระยะเวลาที่ให้ “คัดค้านหรืออุทธรณ์” ตามข้อ ๕.๑๒.๑ หรือให้ “ฟ้องเป็นคดีต่อศาล”
ตามข้อ ๕.๑๒.๑๐ และตลอดเวลาที่ “การพิจารณาและวินิจฉัยค าคัดค้านหรืออุทธรณ”์ ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 

๕.๑๐.๙ การกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด 
ก าหนดให้เงนิที่ได้จากการขายทอดตลาดตามข้อ ๕.๑๐.๕ ให้หักไว้เป็นค่าภาษี

ค้างช าระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น
เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี 

๕.๑๐.๑๐ การขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามค าพิพากษา 
ก าหนดให้กรณีที่เป็นการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดตามค าพิพากษา 

ก่อนท าการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ “แจ้งรายการภาษี
ค้างช าระ” ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อท าการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี “กันเงิน” ที่ได้รับ
จากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับจ านวนค่าภาษีค้างช าระ และน าส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อช าระหนี้ค่าภาษีที่ค้างช าระดังกล่าว 



 (๑๙) 

๕.๑๑  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม (หมวด ๙) 

๕.๑๑.๑ เบี้ยปรับกรณีทีไ่ม่ช าระภาษีภายในเวลาทีก่ าหนด 
ก าหนดให้กรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเบี้ยปรับ

ร้อยละ ๔๐ ของจ านวนภาษีค้างช าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน
ตามข้อ ๕.๑๐.๔ ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐ ของจ านวนภาษีค้างช าระ 

๕.๑๑.๒ เบี้ยปรับกรณีทีช่ าระภาษภีายในเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน 
ก าหนดให้กรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต่อมาได้ช าระ

ภาษีภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ ๕.๑๐.๔ ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐ ของจ านวน
ภาษีค้างช าระ 

๕.๑๑.๓ จ านวนเงินเพ่ิมและการค านวณ 
ก าหนดให้ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีก

ร้อยละ ๑ ต่อเดือนของจ านวนภาษีค้างช าระ เศษของเดือนให้นบัเปน็ ๑ เดือน ทั้งนี้ มิให้น าเบี้ยปรับ
มารวมค านวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมด้วย และเงินเพ่ิมดังกล่าวให้เริ่มนับเมื่อพ้นก าหนดเวลาช าระภาษี
จนถึงวันที่มีการช าระภาษี แต่มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีที่ต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น 

อนึ่ง ในกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี และได้มี
การช าระภาษีภายในก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพ่ิมดังกล่าวให้ลดลงเหลือร้อยละ ๐.๕ ต่อเดือน
หรือเศษของเดือน 

๕.๑๑.๔ การงดหรือลดจ านวนเบี้ยปรับ 
ก าหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๑๑.๕ การให้เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมเป็นภาษี 
ก าหนดให้เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี 

๕.๑๒  การคดัค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี (หมวด ๑๐) 

๕.๑๒.๑ การยื่นค าร้องคัดค้านการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษี และการอุทธรณ์ 
ก าหนดให้ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามข้อ ๕.๘.๑ หรือข้อ ๕.๘.๑๐ 

หรือการเรียกเก็บภาษีตามข้อ ๕.๑๐.๔ แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีน้ันไม่ถูกต้อง 
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  
โดยให้ “ยื่นค าร้อง” ต่อผู้บริหารท้องถิ่น “ตามแบบ” ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีให้แล้วเสร็จภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องดังกล่าว และแจ้งค าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี
โดยไม่ชักช้า กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาค าร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี 



 (๒๐) 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา “เห็นชอบ” กับค าร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้ง
จ านวนภาษีที่จะต้องเสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับช าระภาษีคืนภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา “ไม่เห็นชอบ” กับค าร้องของผู้เสียภาษี 
ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิ “อุทธรณ์” ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าอุทธรณ์
ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ดังกล่าว 

การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการช าระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษี
จะได้ยื่นค าร้องตอ่ผู้บรหิารท้องถิ่นขอให้ทเุลาการช าระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลา
การช าระภาษีแล้ว ในกรณีเช่นวา่นี ้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทเุลาการช าระภาษีเฉพาะส่วนตา่งที่เพ่ิมขึ้น
จากจ านวนภาษีที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการช าระภาษีไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่า 
ผู้เสียภาษีได้กระท าการใด ๆ เพ่ือประวิงการช าระภาษี หรือจะกระท าการโอน ขาย จ าหน่าย หรือยักย้าย
ทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือให้พ้นอ านาจการยึดหรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเพิกถอนค าสั่ง
ให้ทุเลาการช าระภาษีนั้นได้ 

๕.๑๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

การประเมินภาษีประจ าจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จ านวน ๑ คน ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจ านวนไม่เกิน ๒ คน 
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งแต่งตั้ง
อีกจ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ 

ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณา
ร่วมกันเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าว ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๑๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อธิบดีกรมสรรพากร ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกจิการคลัง ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่งแต่งตั้งอีกจ านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานครแตง่ตัง้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
กรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 



 (๒๑) 

๕.๑๒.๔ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก าหนดให้ “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน 

ภาษีประจ าจังหวัดตามข้อ ๕.๑๒.๒ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
ตามข้อ ๕.๑๒.๓ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี และเมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวแล้ว 
หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น 
อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ 

๕.๑๒.๕ การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก าหนดให้นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน ภาษีประจ าจังหวัดตามข้อ ๕.๑๒.๒ และคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครตามข้อ ๕.๑๒.๓ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

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

มีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง
แทนต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

๕.๑๒.๖ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี 
ก าหนดให้การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีให้น าความ

เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๕.๔.๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๕.๑๒.๗ การมีส่วนได้เสียในการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี 
ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี

ผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้ 

๕.๑๒.๘ การออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร 
ก าหนดให้เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์การประเมินภาษีมีอ านาจออก “หนังสือเรียก” ผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค า
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
นับแตว่ันที่ได้รับหนังสือเรียก 

ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้ 



 (๒๒) 

๕.๑๒.๙ การวินิจฉัยอุทธรณ์ 
    ก าหนดให้ “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี” มีอ านาจสั่งไม่

รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์
ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าอุทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ ๕.๑๒.๑ วรรคสี่ และ
ต้องแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
พิจารณาเสร็จ ทั้งนี้ จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บภาษีเกินกว่าจ านวนภาษีที่ท าการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้
มีการประเมินภาษีใหม่ และในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวและให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยาย
ออกไปพร้อมกับวันครบก าหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ “ฟ้องเป็นคดีต่อศาล” ได้โดยไม่ต้องรอฟังผล
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีค าวินิจฉัยให้คืนเงิน
แก่ผู้อุทธรณ์ ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้มี “ค าสั่งคืนเงิน” และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้มีค าสั่งคืนเงิน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้  
“ดอกเบี้ย” แก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตรารอ้ยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รบัคืน โดยไม่คิด
ทบต้น นับแต่วันที่ช าระภาษีถึงวันที่มีค าวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ได้รับคืน 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๑๒.๑๐ การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ก าหนดให้ผู้อุทธรณ์มสีิทธอิุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

การประเมินภาษี โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

๕.๑๓  บทก าหนดโทษ (หมวด ๑๑) 

๕.๑๓.๑ การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ 
ก าหนดให้ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส ารวจตามข้อ ๕.๖.๓ 

หรือข้อ ๕.๖.๔ หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามข้อ ๕.๑๐.๖ 
(๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๕.๑๓.๒ การไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก 
ก าหนดให้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ ๕.๖.๔ 

หรือของพนักงานประเมินตามข้อ ๕.๘.๒ หรือหนังสือเรียกหรือค าสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามข้อ ๕.๑๐.๖ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 



 (๒๓) 

๕.๑๓.๓ การไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ก าหนดให้ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕.๖.๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕.๑๓.๔ การขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ก าหนดให้ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ ๕.๑๐.๕ 

หรือท าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึด
หรืออายัด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๕.๑๓.๕ การไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ก าหนดให้ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

การประเมินภาษีตามข้อ ๕.๑๒.๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ความดังกล่าวมิให้ใช้บังคับ
กับผู้อุทธรณ์ 

๕.๑๓.๖ การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี 
ก าหนดให้ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๕.๑๓.๗ ความรับผิดของนิติบุคคล 
ก าหนดให้กรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกดิจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

๕.๑๓.๘ การเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี 
ก าหนดให้ความผิดตามข้อ ๕.๑๓.๑ ข้อ ๕.๑๓.๒ ข้อ ๕.๑๓.๓ หรือข้อ ๕.๑๓.๕ 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วัน

ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงิน

ค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินคดีต่อไป 
เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

๕.๑๔  บทเฉพาะกาล 

๕.๑๔.๑ การมีผลใช้บังคับของกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วย

ภาษีบ ารุงท้องที่ และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษี
บ ารุงท้องที่ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงช าระหรือที่ค้างอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 



 (๒๔) 

๕.๑๔.๒ การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียมการจัดเก็บภาษี 
ก าหนดให้ “กรมที่ดิน” จัดส่งข้อมูลรปูแปลงที่ดนิและข้อมูลเอกสารสิทธขิองทีด่นิ

และสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
นั้น ๆ เพ่ือใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

โดยการจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไดร้ับยกเวน้ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

๕.๑๔.๓ การด าเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ 
ก าหนดมิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ตามค าพิพากษาตามข้อ ๕.๑๐.๑๐ มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงาน
บังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งไวใ้นวนักอ่นวันที่พระราชบญัญตัินีใ้ช้บังคับ 

๕.๑๔.๔ อัตราภาษีใน ๒ ปีแรก 
ก าหนดให้ “ใน ๒ ปีแรก” ของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี ้

(๑)  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) 

อัตราภาษี (ร้อยละ) 
เกินกว่า ไม่เกิน 

๐ ๗๕ ๐.๐๑ 
๗๕ ๑๐๐ ๐.๐๓ 

๑๐๐ ๕๐๐ ๐.๐๕ 
๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๐.๐๗ 
๑,๐๐๐ ขึน้ไป ๐.๑ 

 (๒) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) 
อัตราภาษี (ร้อยละ) 

เกินกว่า ไม่เกิน 
๐ ๒๕ ๐.๐๓ 
๒๕ ๕๐ ๐.๐๕ 
๕๐ ขึ้นไป ๐.๑ 

(๓)  สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) 
อัตราภาษี (ร้อยละ) 

เกินกว่า ไม่เกิน 
๐ ๔๐ ๐.๐๒ 

๔๐ ๖๕ ๐.๐๓ 
๖๕ ๙๐ ๐.๐๕ 
๙๐ ขึ้นไป ๐.๑ 



 (๒๕) 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจาก
การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม (๒) และ (๓)  

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) 
อัตราภาษี (ร้อยละ) 

เกินกว่า ไม่เกิน 
๐ ๕๐ ๐.๐๒ 

๕๐ ๗๕ ๐.๐๓ 
๗๕ ๑๐๐ ๐.๐๕ 
๑๐๐ ขึ้นไป ๐.๑ 

 (๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม
และเป็นที่อยู่อาศัย 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) 
อัตราภาษี (ร้อยละ) 

เกินกว่า ไม่เกิน 
๐ ๕๐ ๐.๓ 
๕๐ ๒๐๐ ๐.๔ 

๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๐.๕ 
๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐.๖ 
๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๐.๗ 

(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) 
อัตราภาษี (ร้อยละ) 

เกินกว่า ไม่เกิน 
๐ ๕๐ ๐.๓ 
๕๐ ๒๐๐ ๐.๔ 

๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๐.๕ 
๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐.๖ 
๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๐.๗ 

๕.๑๔.๕ การค านวณภาษีใน ๒ ปีแรก 
ก าหนดให้ใน ๒ ปีแรกของการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ฐาน

ภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งค านวณได้ตามข้อ ๕.๗.๑ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น
ตามข้อ ๕.๗.๖ หรือข้อ ๕.๗.๗ แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามข้อ ๕.๑๔.๔ ตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ ๕.๗.๔ 
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีดังกล่าว กรณีที่ดินหลายแปลง
ซึ่งมีอาณาเขตตดิตอ่กนัและเปน็ของเจ้าของเดียวกัน ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 



 (๒๖) 

๕.๑๔.๖ ภาษีที่ได้รับการยกเว้นใน ๓ ปีแรก 
    ก าหนดให้เพ่ือเป็นการบรรเทาการช าระภาษี ใน ๓ ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งเป็น “บุคคลธรรมดา” และ “ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม” 

๕.๑๔.๗ การช าระภาษีใน ๓ ปีแรก 
   ก าหนดให้เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี ใน ๓ ปีแรกของการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่า
จ านวนภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสีย
หรือพึงช าระในปีก่อน เหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี ดังนี้ 

(๑)  ปีที่ ๑  ร้อยละ ๒๕ ของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๒) ปีที ่๒  ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๓) ปีที ่๓   ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนภาษีที่เหลือ 

๕.๑๔.๘ ภาษีที่ได้รับการยกเว้นใน ๓ ปีแรก 
 ก าหนดให้การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

๖. แผนภาพสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัต ิ

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสาระส าคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้โดยง่าย สามารถพิจารณาได้จากแผนภาพ (อินโฟกราฟิก) แสดงสาระส าคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ท่ีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้จัดท าขึ้น 
ดังนี้๑* 

 
 

                                                        
*ทีม่า ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (http://www.fpo.go.th).  



 (๒๗) 

 
 

 
 



 (๒๘) 

 
 

 
 



 (๒๙) 

 
 

 
 



 (๓๐) 

 
 

 
 
 




















































































































































































































































































































































































