






สรุปสาระส าคัญกฎหมายล าดับรองของกระทรวงการคลัง 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 
 

ที ่ ชื่อกฎหมาย มาตรา สาระส าคัญ 
1 
 

ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ห น ด
ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจาก
การจัด เก็บภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
(กระทรวงการคลัง) 

8 (12) 1. ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินของ 
บุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้า
ขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ
บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน เฉพาะส่วนที่ได้ใช้
เพ่ือการดังนี ้
    1.1 ใช้ในราชการ ราชการในพระองค์ หรือหน่วยงาน 
ในพระมหากษัตริย์ 
    1.2 ใช้ในกิจการอ่ืนใดในพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
    1.3 ใช้เป็นศาสนสถานไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้ เฉพาะ
เพ่ือประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือเป็นที่อยู่
ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด 
หรือเป็นศาลเจ้า 
    ทั้งนี้ หากเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ตามข้อ 1.1 – 1.3 ให้
ได้รับยกเว้นเฉพาะส่วนที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
2. ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ยังมิได้ใช้ในกิจการของ
รัฐวิสาหกิจและยังมิได้ใช้หาผลประโยชน์ (“รัฐวิสาหกิจ” 
หมายความว่า องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่
จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
และบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่กระทรวงการคลัง
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
3. ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่างเปล่าในสนามบินรอบบริเวณทางวิ่ง 
ทางขับ หรือลานจอดอากาศยาน ที่กันไว้เพ่ือความปลอดภัยตาม
มาตรฐานขั้นต่ าของข้อก าหนดว่าด้วยมาตรฐานสนามบินที่
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนด 
4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางรถไฟหรือทางรถไฟ 
ซึ่งใช้ในกิจการของการรถไฟหรือการรถไฟฟ้าโดยตรง 
(“ทางรถไฟ” หมายความว่า ถนนหรือทางซึ่งได้วางรางเพ่ือ
การเดินรถไฟ และให้หมายความรวมถึง อุโมงค์ สะพาน 
ทางยกระดับ ห้องระบบอาณัติสัญญาณประจ าสถานี  
ซุ้มเครื่องกันถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ที่ท าการหอสัญญาณ  

 
 
 



 

ที ่ ชื่อกฎหมาย มาตรา สาระส าคัญ 
   และชานชาลาสถานีเฉพาะพ้ืนที่บริเวณท่ีผู้โดยสารรอเพ่ือขึ้น

หรือลงจากรถไฟ 
“ทางรถไฟฟ้า” มายความว่า รางหรือทางส าหรับรถไฟฟ้า
แล่นโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพ้ืนดิน เหนือหรือ
ใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนน้ า หรือผ่านไปในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ใดๆ และให้มายความรวมถึงเขตทาง ไหล่ทาง ทางเท้ า 
ทางออกฉุกเฉิน อุโมงค์ สะพาน ทางยกระดับ เขื่อนกั้นน้ า 
ท่อหรือทางระบายน้ า ท่อหรือทางระบายอากาศ ก าแพง 
กันดิน รั้วเขต และหลักระยะ) 
5. ทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับการสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน 
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการของการเคหะแห่งชาติตาม
กฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ 
6 .  ทรั พย์ สิ น ของ เอกชนที่ ใ ช้ เ ป็ น พิ พิ ธภัณฑ์ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด เฉพาะ
ส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อสาธารณประโยชน์  
7. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อส าหรับใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร  
8. สิ่งปลูกสร้างทีเ่ป็นบ่อน้ าที่ใช้ประโยชน์เพ่ือสาธารณะ 
9. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว 
10. ที่ดินที่มีกฎหมายห้ามมิให้ท าประโยชน์ 
11. ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการของส านักงานเศรษฐกิจและ
การค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 

2 ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สิน
ของมูลนิธิหรือสถานสาธารณ
กุศล ลงวันที่ 21 มิถุนายน 
2562 (ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาแล้วมีผลใช้บังคับ
ตั้ งแต่ วันที่  26 มิถุนายน 
2562) 

8 (7)  ให้ยกเว้นภาษีที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ องค์การ หรือ
สถานสาธารณกุศล ตามรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศ
ก าหนดตามกฎหมายแห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่ไม่ได้ใช้
หาผลประโยชน์ 
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3 ประกาศกระทรวงการคลัง 

เ รื่ อ ง  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
พิ จ า ร ณ า ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
เ อ ก ช น เ ฉ พ า ะ ส่ ว น ที่ ไ ด้
ยินยอมให้ทางราชการจัดให้
ใช้ เ พ่ือสาธารณประโยชน์   
ล ง วั น ที่  2 1  มิ ถุ น า ย น 
2562 (ประกาศราชกิจจา
นุเบกษาแล้วมีผลใช้บังคับ
ตั้ งแต่ วันที่  26 มิถุนายน 
2562) 

8 (8) 1. ทรัพย์สินที่ ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้ เ พ่ือ
สาธารณะประโยชน์ ต้องเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สิน
จัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ว่ายินยอมให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
ตลอดทั้งปี  
3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดประกาศความยินยอม
ให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณะ ณ ที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และในที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 

4 ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณการยกเว้นมูลค่าของ
ฐานภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อ 
อยู่ ใ นท ะ เบี ย น บ้ า น ต า ม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียน
ราษฎร  

41 วรรคสาม 1. กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้น ามูลค่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท หากมูลค่า
ของฐานภาษีที่ค านวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่า
ของฐานภาษีเท่ากับศูนย์ 
2. กรณีที่สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็น 
ที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้น ามูลค่าของ     
สิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 10 ล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษี
ที่ค านวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษี
เท่ากับศูนย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

17    
18 ประกาศกระทรวงการคลัง

และกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การยกเว้นมูลค่าของฐาน
ภาษีในการค านวณภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างเนื่องจากเจ้าของได้
ย้ ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน                        
เพราะเหตุจ าเป็นทางราชการ 

41 วรรคสี ่ - ผู้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีต้องน าเอกสาร ค าสั่ง หรือหลักฐาน             
อ่ืนใด ซึ่งแสดงถึงเหตุจ าเป็นทางราชการในการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านมาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การ
ย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัยซึ่งตนเป็นเจ้าของ 

 
 
 
 
 
 



สาระส าคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 

 

ที ่ หมวด/ประเด็น สาระส าคัญ 
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บททั่วไป 
 
 
 

หมวด 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดวันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๒. ก าหนดบทนิยามศัพท์ค าว่า “กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”, “กรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี” และ “เหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป 
๓. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
1. การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตร 21 วรรคสาม 
    ๑.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นทุกคน จ านวน
กรรมการที่จะรับสมัคร วันที่ เวลา และสถานที่รับสมัคร และปิดไว้ในที่เปิดเผย  
ณ ศาลากลางจังหวัด และที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ที่จะด าเนินการคัดเลือก 
    ๑.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้บริหารท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการฯ โดยส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน และให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการฯ 
    ๑.๓ ถ้ามีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
น้อยกว่าสิบคน ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามคน ถ้ามีผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่
สิบคนขึ้นไป ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม จึงจะถือเป็นองค์ประชุม 
และให้คนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการได้ตามจ านวนที่ประกาศคัดเลือก 
แต่ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งคนแล้วแต่กรณี 
    ๑.๔ วิธีการคัดเลือกให้ใช้วิธีการลงคะแนน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ข้ า ร าชการสั ง กั ดส านั ก งานส่ ง เส ริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น จั งหวั ดจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน หากมี ผู้ได้คะแนนเท่ากัน 
ในล าดับเดียวกันหลายคน ให้จับสลากรายชื่อเพ่ือเรียงล าดับที่ในบัญชีรายชื่อ  
    ๑.๕ ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยเรียงล าดับคะแนนจากสูง 
ไปหาต่ า และให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด และ 
ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน และมีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทราบ โดยบัญชีรายชื่อมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันประชุมคัดเลือก 
    ๑.๖ ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เป็นกรรมการฯ โดยไม่ต้องคัดเลือก ในกรณีที่มีจ านวนผู้ด ารง
ต าแหน่งตามบัญชีรายชื่อเป็นไปตามจ านวนที่ก าหนด หรือน้อยกว่าที่จะประกาศ 
รับสมัคร  
    ๑.๗ กรณีที่ไม่มีผู้สมัคร หรือมีผู้สมัครแต่จ านวนน้อยกว่าที่รับสมัคร ให้ด าเนินการ
คัดเลือกโดยใช้วิธีประชุมคัดเลือกกันเอง  
    ๑.๘ ถ้ากรรมการฯ มีจ านวนน้อยกว่าห้าคนหรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร 
และภายหลังมีผู้ด ารงต าแหน่งเพ่ิมข้ึน ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการให้ครบจ านวน  
    ๑.๙ การเลือกกรรมการเป็นอ านาจเฉพาะตัว ผู้บริหารท้องถิ่นต้องกระท าด้วยตนเอง  
    ๑.๑๐ เมื่อต าแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่มี หรือว่างลง หรือมี
จ านวนน้อยกว่าห้าคน ให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อซึ่ งมีล าดับสูงสุดในขณะนั้น  
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนต าแหน่งที่ว่าง และให้ประกาศโดยปิดไว้
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ในที่เปิดเผย และแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทราบโดยเร็ว 
    ๑.๑๑ การเลือกผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
เป็นกรรมการ ให้น าแนวทางข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม 
2. การเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง  
ให้ใช้วิธีการเลือกกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การแจ้งและการส่งเรื่องเก่ียวกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 23 วรรคสี่ 
1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าของคณะกรรมการฯ ไปยัง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา โดยให้มีเอกสาร ได้แก่ หนังสือขอค าปรึกษา
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ หนังสือให้
ค าปรึกษาหรือค าแนะน า และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 
2. กรณีที่เคยมีค าวินิจฉัย ค าปรึกษาหรือค าแนะน าในประเด็นเดียวกัน หรือใน
ลักษณะเดียวกันมาก่อนแล้ว ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตอบโดยส่งค าวินิจฉัย 
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าที่เคยให้ไว้ไปให้คณะกรรมการฯโดยไม่ต้องพิจารณาใหม่ก็ได้ 
เว้นแต่กรณีท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรทบทวนค าวินิจฉัยดังกล่าว 
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งค าวินิจฉัย หรือค าปรึกษาหรือค าแนะน าตามข้อ ๒ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการฯ ประจ าจังหวัดอ่ืน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
๔. กระทรวงมหาดไทยอาจเผยแพร่ค าวินิจฉัย ค าปรึกษา หรือค าแนะน าได้ตามความ
เหมาะสม 
การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๒๔ 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย จ านวนผู้เสียภาษี 
จ านวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ จ านวนผู้ค้างช าระภาษี และจ านวนเงินภาษีค้างช าระ 
ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดภายในเดือนมกราคม
ของทุกปี เพ่ือรวบรวมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีให้แก่
กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูล
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าขึ้น 
2. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับแล้วจัดส่งข้อมูลเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๓๐ 
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ส ารวจแล้ว มาจัดท าบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือประกาศไว้ ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
สถานที่อ่ืนไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ เสียภาษีแต่ละ
รายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่ดิน รายการ  
สิ่งปลูกสร้าง และรายการอาคารชุด  
๒. บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบ โดยท าแยกเป็นชุด 
เรียงล าดับตามประเภทที่ดิน และชื่ออาคารชุด 
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๓. การส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีให้ระบุล าดับที่ตามบัญชี
ในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
การลดหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง 
๑. เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยเกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเหตุดังกล่าวได้
ยุติลงแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีในปีต่อไป ดังนี้ 
    ๑.๑ ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีมาลงทะเบียนแจ้ง
รายชื่อและรายละเอียดความเสียหายต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในระยะเวลา สถานที่ 
และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด 
    ๑.๒ ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีท่ีมาลงทะเบียน เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
    ๑.๓ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส ารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย 
    ๑.๔ จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างซึ่งได้รับความเสียหายหรือถูกท าลาย และจ านวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้น
ภาษีตามเกณฑ์คือ หากเสียหายไม่เกินสองในสามของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ลดภาษี
ตามส่วนที่เสียหาย และหากเสียหายเกินกว่าสองในสามของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้
ได้รับยกเว้นภาษ ี
    ๑.๕ รายงานบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี ทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยัง
คณะกรรมการภาษีที่ดินฯ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี เพ่ือ
ขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลา โดยรอบที่หนึ่งภายใน
เดือนเมษายน รอบท่ีสองภายในเดือนสิงหาคม และรอบที่สามภายในเดือนธันวาคม 
    ๑.๖ เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินฯ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการลดหรือยกเว้น
ภาษีไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือลดหรือยกเว้นภาษีในปีต่อไป  
๒. กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอน หรือ
ท าลาย หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ โดยมิได้มีเหตุ 
มาจากผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลดหรือ
ยกเว้นภาษีในปีต่อไปได้ ดังนี้ 
    ๒.๑ ให้ผู้เสียภาษียื่นค าร้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับ
ความเสียหาย ถูกรื้อถอน หรือท าลาย หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซม
ในส่วนส าคัญ  
    ๒.๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการส ารวจเนื้อที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย ถูกรื้อถอน หรือท าลาย หรือช ารุดเสียหาย 
จนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ และจ านวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี 
โดยหากเสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้บางส่วน ให้ลดภาษีลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ หรือหากเสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
    ๒.๓ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีรายชื่อ ข้อเท็จจริงและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินฯ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณี เพื่อขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลา โดยรอบ
ที่หนึ่งภายในเดือนเมษายน รอบที่สองภายในเดือนสิงหาคม และรอบที่สามภายใน
เดือนธันวาคม 
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    ๒.๔ เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินฯ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แล้วแต่กรณี พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ ที่ได้รับ 
การลดหรือยกเว้นภาษีไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือลดหรือยกเว้นภาษีในปีต่อไป 
การออกค าสั่งและท าการตรวจค้น และการเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสีย
ภาษี ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง 
๑. ต้องกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
ผู้ค้างภาษี และต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับช าระภาษีค้าง
ช าระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม  
๒. ค าสั่งตรวจค้น ให้จัดท าสามฉบับ ฉบับที่หนึ่งแสดงแก่ผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่สอง
ติดไว้กับสมุดค าสั่งและฉบับที่สามติดไว้กับบันทึกเสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่  
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของค าสั่ง 
พร้อมทั้งให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง หากผู้รับการตรวจค้น 
ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกถึงเหตุนั้นไว้ด้วย 
๔. การตรวจค้นต้องกระท าโดยสุภาพ มิให้เกิดความเสียหาย และไม่เป็นการขัดขวางการ
ประกอบการของผู้รับการตรวจค้น และต้องกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น หากไม่สามารถ
ท าการตรวจค้นให้แจ้งเจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่นั้นทราบ เพ่ือเป็นพยานในการตรวจค้น 
และกรณีท่ีไม่ได้ท าการตรวจค้นต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น ให้น าพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานี
ต ารวจแห่งท้องที่เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 
๕. ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดการตรวจค้น พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง 
และให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อรับทราบ โดยบันทึกฉบับที่หนึ่งมอบให้กับผู้รับ
การตรวจค้น ฉบับที่สองติดไว้กับสมุดค าสั่ง และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึกเสนอค าสั่ง 
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่และผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อก ากับเอกสารหลักฐาน 
ที่ท าการตรวจยึดทุกฉบับ หากจ านวนเอกสารหลายฉบับ ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าชุด
ว่าจะลงนามเฉพาะเอกสารที่เห็นว่าส าคัญก็ได้ 
๖. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกเพ่ือรายงานผลการตรวจค้นต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที 
หรือในวันท าการแรก โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด เกี่ยวกับการแสดงค าสั่ง 
ตรวจค้น แสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแสดงความบริสุทธิ์ก่อนเข้าท าการ
ตรวจค้น ชื่อผู้รับการตรวจค้น หากเป็นกรณีที่ไม่มีผู้รับการตรวจค้น หรือมีการแจ้งให้
เจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่นั้นทราบเพ่ือเป็นพยานในการตรวจค้น ให้แสดง
รายละเอียดไว้ด้วย รวมถึงวัน เวลาที่ท าการตรวจค้น และลักษณะการตรวจค้น  
การตรวจพบเอกสารหลักฐาน การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ของการตรวจค้น 
๗. การออกค าสั่งตรวจค้น จะต้องจัดท าทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐานและการนับเลข
ของค าสั่งตรวจค้นให้นับตามปีปฏิทิน 
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เรื่อง การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

10, 28 วรรคสาม, 
33, 34,     
44 วรรคสอง,  
51 วรรคหนึ่ง, 
54 วรรคสอง,  
73 วรรคหนึ่ง   

1. กรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือ 
การจดทะ เบี ยนการ เช่ า ในที่ ดิ นหรื อสิ่ ง ปลู กส ร้ า ง  
ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขา
แจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นรายเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  
ตามรายการดังนี้ 
   1.1 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
         (1) การโอนที่ดิน ประกอบด้วย รูปแปลงที่ดิน 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดิน, เลขที่หนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าส ารวจ และเลขที่ดิน, ที่ตั้งที่ดิน 
ประกอบด้วย ระวาง ต าบล อ าเภอ จังหวัด และมาตราส่วน 
ในระวาง, เนื้อที่ (ไร่/งาน/ตารางวา), ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์
หรือผู้มีสิทธิครอบครอง, เลขประจ าตัวประชาชนหรือ
หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง และที่อยู่ของ 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง  
         (2) การโอนสิ่ งปลูกสร้าง ประกอบด้วย  เลขที่
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าส ารวจ และเลขที่ดินที่ 
สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ , ที่ตั้งที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ 
(ระวาง ต าบล อ าเภอ และจังหวัด), ประเภทสิ่งปลูกสร้าง,  
ชื่อของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง, เลขประจ าตัวประชาชน หรือ
หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 
ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง, ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
         (3) การโอนห้องชุด ประกอบด้วย ชื่ออาคารชุด  
เลขทะเบียนอาคารชุด, ที่ตั้งอาคารชุด (โฉนดที่ดินเลขที่ 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด), เลขที่ของห้องชุด ชั้นที่ และชื่ออาคาร
หรือเลขที่อาคาร, เนื้อที่ห้องชุด, ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ,  
เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายหนังสือเดินทาง หรือเลข
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ,  ที่อยู่ของผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 
   1.2 การจดทะเบียนการเช่า 
          (1) ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่า 
          (2) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า (ชื่อของผู้ให้เช่า
และผู้เช่า, เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือ
เดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า ,  
ที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า) 
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             (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า (วันท าสัญญาเช่า และ

ระยะเวลาการท าสัญญาเช่า , วัตถุประสงค์ของการเช่า               
(เพ่ือเกษตรกรรม อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรืออ่ืน )ๆ 
2. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงาน
ส ารวจ โดยมีอายุการใช้งานบัตรประจ าตัวดังนี้ 
    2.1 กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร 
    2.2 กรณีบุคคลอ่ืนนอกจากข้อ 2.1 มีอายุไม่เกิน
ก าหนดระยะเวลาตามประกาศก าหนดระยะเวลาการส ารวจ 
3.  กรณีการใช้ประโยชน์ ในที่ ดิ นหรือสิ่ งปลู กสร้ า ง
เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลท าให้ต้องเสียภาษี
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสีย
ภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ โดยยื่นแบบต่อ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  หรื อส่ งทาง ไปรษณีย์
ล ง ท ะ เ บี ย น ต อ บ รั บ ภ า ย ใ น  6 0  วั น นั บ แ ต่ วั น 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์หรือวันที่รู้ถึงเหตุ
ดังกล่าว เฉพาะกรณีดังนี้ 
    3 . 1  ก ร ณี เ ป ลี่ ย น แ ป ล งจ า ก ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 
ในการประกอบ เกษตรกรรม  เป็ นที่ อยู่ อ าศั ยหรื อ 
ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากประกอบเกษตรกรรม หรือทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
    3.2 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่
อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
หรือใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากประกอบเกษตรกรรม หรือ 
ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
    3.3 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก
การประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
    3.4 กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์
อ่ืนนอกจากประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย 
    เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากผู้เสีย
ภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีค าสั่งแก้ไข
เพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคา
ประเมินทุนทรัพย์เพ่ือประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ต่อไป 
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   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศก าหนด

ระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, จัดส่งข้อมูล
ของผู้ เสี ยภาษี แต่ ละรายตามบัญชี รายการที่ ดิ นและ                 
สิ่งปลูกสร้าง, แจ้งผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง             
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริ ง และแจ้ งการเปลี่ ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทางโทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดท าเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการรับส่ง
ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนก็ได้ โดยจัดท า
เป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานหรือที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชน
ทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีเป็น
หนังสือให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
6. การช าระภาษีผ่านธนาคาร หมายความว่า การช าระภาษี
ผ่านธนาคารที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ นหรื อองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น 
ในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดย
ย่อว่ า (e-LAAS)  และให้หมายความรวมถึ งระบบ อ่ืน 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบฐานข้อมูล
ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนระบบ e-LASS กรณี
ยังไม่ ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้ เสียภาษี  ให้ เพ่ิมฐานข้อมูล 
ผู้เสียภาษีบนระบบ e-LAAS  
    6.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารเพ่ือแจ้ง
ความประสงค์ขอใช้บริการระบบส าหรับช าระภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแส
รายวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัครใช้บริการ 
โอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติส าหรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เมื่อธนาคาร
ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรหัสส าหรับการใช้บริการ
ช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร 
     6.3 การช าระภาษีผ่านธนาคารให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน ารหัส Company Code ส าหรับการใช้บริการ
ช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมาก าหนดข้อมูลการรับช าระ 



 

ที ่ ชื่อกฎหมาย มาตรา สาระส าคัญ 
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร เพ่ือสร้างรหัส

บาร์โค้ดในการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS 
และพิมพ์แบบทดสอบรหัสบาร์โค้ด เพ่ือน าไปทดสอบที่
ธนาคาร เมื่อผ่านการทดสอบ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  
e-LAAS  
    6.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเอกสารแจ้ง
การประเมินภาษี และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินผ่าน
ธนาคารจากระบบ e-LAAS 
    6.5 ให้ผู้เสียภาษีน าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และ
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบ e-LAAS  
ไปช าระภาษีที่ธนาคารเพ่ือน าเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที 
     6.6 ให้ธนาคารส่งข้อมูลการรับช าระภาษีผ่านธนาคาร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ e-LAAS ทุกสิ้นวัน 
เพ่ือให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น 
      6.7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
จากระบบ e-LAAS เพ่ือส่งให้กับ ผู้เสียภาษี พร้อมจัดท า 
ใบน าส่งเงิน และใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินเพ่ือบันทึกบัญชี 
บนระบบ e-LAAS  
7. การช าระภาษีโดยวิธีการอ่ืน หมายความว่า การช าระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านนิติบุคคลที่ ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบ
การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเรียกโดยย่อว่าระบบ e-LAAS และให้หมายความ
รวมถึงระบบอ่ืนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนพัฒนาขึ้นเพ่ือ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี 
โดยให้น าวิธีการช าระภาษีผ่านธนาคารมาใช้บังคับโดย
อนุโลม  
8. แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ , แบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ,              
แบบแจ้งการประเมินภาษี, แบบค าร้องขอรับเงินภาษีคืน, 
แบบค าร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี , 
และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี  ให้ เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี ้

 



แนวทางด าเนินการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  
และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด 

 
ที ่ ประเด็น แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 

การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด 
1 การคัดเลือกครั้งแรกภายหลัง

กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
การคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัดคร้ังแรก 
ถือเป็นกรณีที่ไม่มีกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 
21 และมาตรา 74 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่ า ด้ ว ย ก า รด า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติภาษีที่ ดินและ 
สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  พ . ศ .  2 5 6 2  
พ.ศ. 2562 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7  
ข้อ 8 ข้อ  9 ข้อ 10 ข้อ 11  
ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 และ 
ข้อ 15   
3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม
กรรมการ พ.ศ. 2547 มาตรา 6 
(2) และมาตรา 9 
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ 
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตรา
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็น
ร า ย ค รั้ ง  ส า ห รั บ ก ร ร ม ก า ร 
อนุ กรรมการ เลขานุ การและ
ผู้ ช่ วยเลขานุการ พ.ศ. 2558  
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
บัญชีหมายเลข 3 
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จ านวนผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น
ที่ร่วมเป็นกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีประจ าจังหวัด 

ให้ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีตามจ านวน
ที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 
1. กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
    1.1 ผู้แทนนายกเทศมนตรี จ านวน 5 คน 
    1.2 ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
5 คน 
    1.3 กรณีจังหวัดชลบุรี ให้นายกเมืองพัทยาเป็น
กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดชลบุรี
ได้โดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือก เนื่องจากจังหวัดชลบุรี
มีผู้บริหารท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดเพียงแห่งเดียว 
2. กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ า
จังหวัด ให้คัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) เป็นกรรมการ จ านวน 2 คน  
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ก า ร จั ด ท า บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู้ แ ท น ข อ ง
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการ
ภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ประจ าจังหวัด และกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีประจ าจังหวัด 

1. ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ส ารวจและจัดท าบัญชีรายชื่อนายกเทศมนตรี บัญชี
รายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และบัญชีรายชื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งยกเว้นนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เสนอผู้ว่ าราชการจังหวัดเพื่อลงนาม 
ในประกาศการคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และ
ประกาศการคัดเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีประจ าจังหวัด ซึ่งต้องมีสาระส าคัญ
อย่างน้อย ดังนี้  
    1.1 จ านวนกรรมการผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะ
รับสมัครคัดเลือก 
    1.2 บัญชีรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 
          (1) บัญชีรายชื่อนายกเทศมนตรี (กรณีการ
คัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จังหวัดในส่วนของเทศบาล)  
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            (2) บัญชีรายชื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(กรณีการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ าจังหวัดในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล) 
          (3) บัญชีรายชื่อผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งยกเว้น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กรณีการคัดเลือก
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ า
จังหวัด) 
    1.3 วันที่  เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
โดยควรก าหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่า 
5 วันท าการนับแต่วันประกาศคัดเลือก ทั้งนี้ วิธีการและ
หลักฐานการสมัครอาจใช้วิธีให้ผู้สมัครเขียนชื่อ ต าแหน่ง 
และลงลายมือชื่อของตนในบัญชีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก
ไว้เป็นหลักฐาน หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
2. ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ปิดประกาศการคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดและ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ า
จังหวัด ไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด และจัดส่ง
ส าเนาให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งที่มีรายชื่อในประกาศ
เพื่อปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานหรือที่ท า
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย 

 

4 การสมัครคัดเลือก หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกกรรมการ
ภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ประจ าจังหวัด และกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีประจ าจังหวัด 

1. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อจังหวัดประกาศ
ก าหนดเป็นผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด 
2. กรณีมีผู้สมัครคัดเลือก 
   2.1 หากครบก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร
คัดเลือก แล้วมีจ านวนผู้สมัครเท่ากับหรือน้อยกว่า
จ านวนที่ประกาศรับสมัคร ให้ผู้สมัครเป็นกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ า
จังหวัดโดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือก 
    2.2 หากมีจ านวนผู้สมัครมากกว่าจ านวนที่
ประกาศรับสมัคร ให้ใช้วิธีลงคะแนนในใบลงคะแนน
ที่มีรายชื่ อผู้ สมัคร โดยให้ ผู้ เข้าร่ วมประชุมท า
เครื่องหมายกากบาท (X) ก่อนน าหย่อนลงในภาชนะ
ที่ก าหนด  
    2.3 การเลือกกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
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ที ่ ประเด็น แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
  สร้างประจ าจังหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

การประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด
เป็นอ านาจเฉพาะตัว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องกระท า
ด้วยตนเอง ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนจะท าหน้าที่แทนหรือจะมอบให้ผู้ ใดปฏิบัติ
หน้าที่แทนไม่ได้ 

 

5 การแต่งตั้ งผู้แทนผู้บริหาร
ท้องถิ่น เป็นกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จั ง ห วั ด  แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ประจ าจังหวัด 

1. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ
ภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างประจ าจั งหวัด หรื อ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดพ้นจากต าแหน่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่ว่าด้วยเหตุใด อันเป็นผลท าให้ไม่มีผู้มีด ารง
ต าแหน่งกรรมการดังกล่าวครบจ านวนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีประกาศแจ้งเหตุ
ดังกล่าว พร้อมทั้งประกาศให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อเป็น
ผู้ ได้ รั บคั ด เลื อกเป็ นกรรมการภาษี ที่ ดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดซึ่งมีล าดับสูงสุดถัดไปใน
ขณะนั้น เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ าจั งหวัด และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีประจ าจังหวัดเป็นกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลาง
จังหวัด และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน พร้อมทั้งมี
หนังสือแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทราบ
โดยเร็ว 
2. ระยะเวลาการเริ่มด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ ด ารงต าแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จังหวัด คือวันเดียวกับวันที่กรรมการคนเดิมพ้นจาก
ต าแหน่ง เนื่องจากเป็นการด ารงต าแหน่งแทนตามที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

6 การประชุมคณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด  แ ล ะ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
อุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

1.  การประชุ มคณะกรรมการภาษีที่ ดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และคณะกรรมการ
พิจารณา อุทธรณ์การประ เมินภาษีที่ ดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดครั้งแรก จะกระท าได้เมื่อ
มีองค์ประกอบของคณะกรรมการครบตามที่
กฎหมายก าหนด กล่าวคือ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 
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ที ่ ประเด็น แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ

ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างประจ าจังหวัด และ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดเสร็จแล้ว  
2. คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามผลการแจ้ง
จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ดังนี้ 
    2.1 ประธานกรรมการ ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง 
    2.2 กรรมการ ไม่เกิน 1,600 บาท/ครั้ง 
    2.3 ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ท าหน้ า ที่ เ ล ข านุ ก า ร  แล ะผู้ ช่ ว ย เ ลข านุ ก า ร
คณะกรรมการ ไม่เกิน 1,600 บาท/ครั้ง 

 

 



พ.ร.บ. ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 

 

“ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ” 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ 
ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น  

โทร. 02-2419000 ต่อ 1426-1431 
โทรสาร 02-2418898 



 การใช้งานคิวอาร์โค้ด 
 

 
1. ถ่ายภาพ คิวอาร์โค้ด เก็บภาพไว้ในมือถือ  

(ไม่ใช่สแกนคิวอาร์โค้ด) 
2. เข้าใช้งานใน App LINE 
3. เลือกเพิ่มเพื่อน ใน App LINE 
4. กดตรงรูปคิวอาร์โค้ด (ด้านบนของมือถือ) 
5. เลือกคลังรูปภาพ (มุมซ้ายล่างของมือถือ)  
6. กดเลือกภาพควิอาร์โค้ดที่ถ่ายเก็บไว้ 
7. รอซักครู่ Link ดาวน์โหลด File จะปรากฏขึน้     

จึงกดเปิดเพื่อดูข้อมูล  
8. อยากดูข้อมูลเมื่อใด ท าซ้ าข้อ 2 - 7 

 
 ภาพถ่ายคิวอาร์โค้ดอยู่ที่ใด = ข้อมูลตามไปด้วย 
 การสแกนจะปรากฏ Link และข้อมูลให้ดูชั่วคราว 
     เมื่อเลิกใช้งานหน้าต่างนั้น ข้อมูลก็จะหายไป 
      
 



ขั้นตอนและแบบพิมพ์ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 

ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
1 การเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง 
  1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลเอกสาร
สิทธิ์ที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดิน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมธนารักษ์ สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม ฯลฯ มาจัดทําฐานข้อมูล  และ
ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าฐานข้อมูลเดิมที่ใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่มีรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างหรือไม่ หากมีข้อมูลเพียงพอให้นําฐานข้อมูล
ดังกล่าวมาจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
ปิดประกาศให้ประชาชนตรวจสอบ 
  1.2 หากข้อมูลมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเพียงพอ 
ให้เตรียมดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมต่อไป 

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 26  
 

2 การแต่งตั้งพนักงานสํารวจ 
พ นั ก ง า น ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
พนักงานเก็บภาษี 

ให้ผู้ บริหารท้องถิ่ นมีคํ าสั่ งแต่ งตั้ ง เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อ
ดําเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ (ตามตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้ง
พนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี) 
2.1 พนักงานสํารวจ เพื่อทําหน้าที่ในการสํารวจข้อมูล
เกี่ ยวกับที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ า ง  โดยควรแต่ งตั้ ง
ผู้อํ านวยการกองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธา และ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ เป็นพนักงานสํารวจ 
2.2 พนักงานประเมิน เพื่อทําหน้าที่ประเมินภาษี โดย
ควรแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อํานวยการกองคลัง 
เป็นพนักงานประเมิน 
2.3 พนักงานเก็บภาษี เพื่อทําหน้าที่รับชําระภาษี และ
เร่งรัดการชําระภาษี โดยควรแต่งตั้งผู้อํานวยการกองคลัง 
หรือเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นพนักงานเก็บภาษี 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 11 
 

3 บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ   3.1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกบัตรประจําตัวพนักงาน
สํารวจ ตามแบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ และให้มีอายุ
การใช้งาน ดังนี้ 
      (1) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือ
พนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอายุ
การใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร 
      (๒) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม (1) ให้มีอายุการใช้
งานไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามที่ประกาศกําหนด
ระยะเวลาที่จะทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  3.2 พนักงานประเมิน  และพนักงานเก็บภาษี 
กฎหมายไม่ได้กําหนดให้มีบัตรประจําตัวพนักงานไว้เป็น
การเฉพาะ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงไม่ต้องออกบัตรประจําตัว
แต่อย่างใด 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 
มาตรา 28 วรรคสาม 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 3 และข้อ 9 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
4 การสํารวจข้อมูลรายการที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง 
  4.1 ก่อนดํา เนินการสํ ารวจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาที่จะทําการ
สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกําหนดระยะเวลาการ
สํารวจตามแผนงาน ความจําเป็น และเหมาะสมแต่ละ
พื้นที่ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
กําหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ สํานักงานหรือ 
ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่น
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามตัวอย่าง
ประกาศก าหนดระยะเวลาส ารวจ  
  4.2 เนื่องจากกฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนําข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สํารวจแล้ว มาจัดทําบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงควรวางแผนประกาศกําหนดระยะเวลา 
การสํารวจให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
  4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศ
กําหนดระยะเวลาการสํารวจให้ประชาชนทราบทาง
โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทําเป็นรูปแบบ
แอปพลิเคชั่นการรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ 
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยจัดทําเป็นประกาศ 
ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้
ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 
  4.4 กรณีมีเหตุจําเป็น เช่น ทราบอยู่แล้วว่าผู้เสียภาษี
ไม่อยู่ในพื้นที่ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
แล้วเห็นสมควรจะส่งประกาศและแผนการสํารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ เสียภาษีเฉพาะรายทราบทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเพื่อประโยชน์ในการสํารวจก็ได้ 
  4.5 การปฏิบัติหน้าที่และอํานาจของพนักงานสํารวจ 
        (1) พนักงานสํารวจมีหน้าที่และอํานาจสํารวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จํานวน ขนาดของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง อายุของสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่
จําเป็นในการประเมินภาษี ตามแบบส ารวจรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2562   

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 27  
มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 34
มาตรา 83 และมาตรา 84 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ย ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติภาษีที่ ดินและ 
สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  พ . ศ .  2 5 6 2  
พ.ศ. 2562 ข้อ 23   
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ย ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 5  
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          (2) ขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสํารวจต้องแสดง

บัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  
        (3) ในการสํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีอํานาจเรียกเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจาก 
ผู้เสียภาษี เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาเอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิครอบครอง สัญญาเช่าหรือ 
สัญญาซื้อขายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร แผนผังบริเวณซึ่งแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียด
เก่ียวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ 
        (4) กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่อยู่ โดยพนักงานสํารวจ 
ไม่สามารถเข้าไปในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีได้ 
พนั กงานสํ ารวจอาจนํ าข้ อมู ล เกี่ ยวกั บที่ ดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้างจากฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่มาใช้ประกอบการ
จัดทํ าบัญชี รายการที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างได้  เช่น 
ฐานข้อมูลจากแบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) 
แบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2) 
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อ
ชําระภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ทะเบียนที่ดินเพื่อชําระ
ภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.6) แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม   
        (5) กรณีที่ผู้ เสียภาษีขัดขวางการสํารวจ หรือ 
ไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดให้แก่พนักงานสํารวจ 
ให้พนักงานสํารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบเพื่อ 
มีหนังสือเรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่
ขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา 28 
หรือมาตรา 29 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
        (6) กรณีที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองพันบาท 

 

5 การจัดทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

  5.1 ให้พนักงานสํารวจนําข้อมูลรายการที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการสํารวจ หรือจากฐานข้อมูลเดิม
ที่มีอยู่ แล้ วมาจัดท าฐานข้อมูลรายการที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง เพื่อเตรียมการจัดทําบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง เรียงลําดับตามรายชื่อของผู้ เสียภาษี  
แยกตามประเภทที่ดิน และชื่ออาคารชุด ดังนี้ 
        (1) ประเภทที่ดิน ให้เรียงลําดับจากที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิ์ก่อนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามลําดับ ดังนี้  

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 
มาตรา 32 และมาตรา 34  
- ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ข้อ 24 และ
ข้อ 25  
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  โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (นส.3  

นส.3ก) หนังสือแสดงการทําประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. 
ก.ส.น.5 น.ค.3) หนังสือแสดงสิทธิทํากินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (ส.ท.ก.) ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) 
และเอกสารราชการอื่น 
        (2) ชื่ออาคารชุด ให้เรียงลําดับตามชื่ออาคารชุด 
เลขที่ห้องชุด 
  5.2 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชี 
รายการห้องชุด ให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
        (1) รายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ให้ประกอบด้วย ข้อมูลรายการที่ดิน ได้แก่ 
ประเภทที่ดิน (โฉนด น.ส.3 ส.ค.1 เป็นต้น) ตําแหน่ง
ที่ดิน (เลขที่เอกสารสิทธิ์, เลขที่ดิน, หน้าสํารวจ) สถานที่ตั้ง
ของที่ดิน จํานวนเนื้อที่ดิน (ไร่/งาน/วา) และลักษณะ
การทําประโยชน์ (ขนาดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ 
(ตร .ว . ) )  และข้อมูลรายการสิ่ งปลูกสร้า ง  ได้แก่ 
บ้านเลขที่ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง (ตามบัญชีกรมธนา
รักษ์) ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (ตร.ม.) ลักษณะการทํา
ประโยชน์ (ขนาดพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ (ตร.ม.) และ
อายุสิ่ งปลูกสร้าง ตามแบบบัญชีรายการที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3  
          (2)  รายละเอี ยดของบัญชี รายการห้องชุ ด 
ประกอบด้วย ชื่ออาคารชุด เลขทะเบียนอาคารชุด ที่ตั้ง 
(โฉนดเลขที่หน้าสํารวจ ตําบล และอําเภอ) เลขที่ห้องชุด 
ขนาดพื้นที่รวม (ตร.ม.) และลักษณะการทําประโยชน์  
ตามแบบบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 4  
  5.3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 และ
บัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 4 ที่พนักงานสํารวจจัดทําขึ้น
ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วัน ทั้ งนี้  ห้ามมิ ให้ เปิดเผยข้อมูลรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้เสียภาษี  และให้
เร่งรัดปิดประกาศบัญชีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 
  5.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลรายการ
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของผู้ เสียภาษีแต่ละรายตาม
ประกาศบัญชีตามข้อ 5.3 ให้ผู้เสียภาษีทราบโดยตรง 
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ 
ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู่ หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษี
รายนั้น หรือจะพิจารณาจัดส่งทางโทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทําเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการ 
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  รับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน โดยจัดทําเป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย  
ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทาง
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 
  5.5 การส่งข้อมูลตามข้อ 5.4 ให้ผู้ เสียภาษีทราบ  
ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
        (1) ระบุลําดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
        (2) แจ้งผู้เสียภาษีให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล หากเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสียภาษีทราบว่า 
มีสิทธิยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
ทั้งนี้ ควรกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ 

 

6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  6.1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําขึ้นอาจแก้ไขได้ใน 2 กรณี 
ดังนี้ 
        (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบพบว่า
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดทําขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้แก้ไข
เพิม่เติมบัญชีดังกล่าวได้ 
        (2) ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเห็น
ว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่จัดทําขึ้น 
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  
  6.2 เมื่อได้รับคําร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้
พนักงานสํารวจตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  
  6.3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้เสีย
ภาษีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องจาก 
ผู้เสียภาษี ทั้งนี้ วิธีการแจ้งให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ
การจัดส่งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 5.4  

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 31 
และมาตรา 32 

7 การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ 

  7.1 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างแล้ว ต่อมาผู้เสียภาษีเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้าง ให้ผู้ เสียภาษีแจ้ง 
การ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ประ โยชน์ ในที่ ดิ นหรื อ 
สิ่ งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน  
60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์หรือ
วันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ตามแบบแจ้ง เปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 5  

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 33 
และมาตรา 34 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 9 
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    7.2 วิธีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ นอกจาก 

ผู้ เสียภาษีจะแจ้ งการเปลี่ ยนแปลงโดยยื่นแบบแจ้ง
เปลี่ยนแปลงที่สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแล้ว อาจแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านทางโทรสาร 
จดหมายเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทําเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่น 
การรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่  โดยให้ประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ 
แจ้งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานหรือที่ทําการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประกาศ
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
  7.3 เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จาก 
ผู้เสียภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถ่ินตรวจสอบและมีคําสั่ง
แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชี
ราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่ อประเมินภาษีตามการ 
ใช้ประโยชน์ในปีถัดไป 

 

8 การจัดทําบัญชีราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  8.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ในบัญชีรายการที่ดินและ 
สิ่ งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุดตามข้อ 5  
มาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทําบัญชีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ เพื่อปิดประกาศภายในเดือนมกราคม 
ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร 
  8.2 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และห้องชุด มีรายละเอียด ดังนี้  
         (1) บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ตามแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประกอบด้วย  
              (1.1) ข้อมูลที่ดิน ได้แก่  ประเภทที่ดิน 
(โฉนด/น.ส. 3/ส.ป.ก. เป็นต้น) เลขที่ ลักษณะการทํา
ประโยชน์ จํานวนเนื้อที่ดิน (ไร่/งาน/วา) ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ว. และรวมราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
               (1.2) ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ประเภท 
สิ่งปลูกสร้าง (ตามบัญชีกรมธนารักษ์) ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 
ราคาประเมินต่อ ตร.ม. รวมราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 
ค่าเสื่อม (ตามตารางคํานวณค่าเสื่อมที่กรมธนารักษ์
กําหนด) ราคาประเมินหลังหักค่าเสื่อม  
               (1.3) ฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ต้องชําระภาษี และอัตราภาษี  
 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 35 
มาตรา 36 และมาตรา 39  
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการประกาศราคา
ประเมินทุนทรัพย์ และรายละเอียด
อื่นที่จําเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  
(อยู่ ระหว่ างการพิ จารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  
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           (2 )  บัญชี ราคาประเมิ นทุ นทรั พย์ ห้ องชุ ด 

ประกอบด้วย ชื่ออาคารชุด เลขทะเบียนอาคารชุด ที่ตั้ง
อาคารชุด ลักษณะการทําประโยชน์  เลขที่ห้องชุด  
ขนาดพื้ นที่ รวม (ตร.ม.)  ราคาประเมินต่ อ ตร.ม.  
ราคาประเมินอาคารชุด/ห้องชุด มูลค่าฐานภาษีที่ได้รับ
ยกเว้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องชําระภาษี และอัตรา
ภาษี ตามตัวอย่างบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 
(ภ.ด.ส. 2) 

 

9 การคํานวณหามูลค่าฐานภาษี
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 
 
 

การคํานวณหามูลค่าฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง         
ให้นําราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ
ห้องชุด ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์ 
พื้นที่มาคํานวณหามูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว ดังนี้ 
  9.1 มูลค่าฐานภาษีของที่ดิน ให้นําจํานวนเนื้อที่ดิน
ของที่ดินแปลงนั้นๆ คูณด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
ที่กําหนดไว้ตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
(บาทต่อ ตร.ว.)  
  9.2 มูลค่าฐานภาษีของสิ่งปลูกสร้าง ให้นําพื้นที่ใช้สอย
ของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด x (ราคาประเมินทุนทรัพย์
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างต่อ ตร.ม. – ค่าเสื่อมราคา) 
  9.3 มูลค่าฐานภาษีของห้องชุด ให้นําพื้นที่รวมของ 
ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตร.ม.) x ราคาประเมินทุนทรัพย์ 
ห้องชุด (บาท/ตร.ม.) โดยไม่ต้องหักค่าเสื่อมราคา 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 35 
– กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
มูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มี
ราคาประเมินทุนทรัพย์  
(อยู่ ระหว่ างการพิ จารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

10 การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี เมื่อคํานวณมูลค่าฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และ
อาคารชุดตามข้อ 9 แล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นมูลค่า
ของฐานภาษีหรือไม่ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
  10.1 กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้น
มูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นรวมกัน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
         (1 )  หากผู้ เสี ยภาษี เป็ น เจ้ าของที่ ดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้างไม่เกินหนึ่งแปลง ให้นํามูลค่าของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างนั้น หักด้วย 50 ล้านบาท หากมูลค่าของฐาน
ภาษีที่คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์  
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
         (2 )  หากผู้ เสี ยภาษี เป็ น เจ้ าของที่ ดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้างมากกว่า 1 แปลง ให้นํามูลค่าที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท โดยให้หักมูลค่า
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่าสูงสุดก่อน   

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 40 
และมาตรา 41  
- ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณการ
ยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคล
ธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย 
ว่าด้วยทะเบียนราษฎร 
- ประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคํานวณ 
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  แล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงใน

ลําดับรองลงมาตามลําดับ หากมูลค่าของฐานภาษีที่
คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของ
ฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
  10.2 กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชือ่อยู่ในทะเบยีนบ้านในวันที่ 
1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณคือ ให้นํามูลค่า
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหักด้วย 50 ล้านบาท หากมูลค่า
ของฐานภาษีที่คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
  10.3 กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็น 
ที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่า
ของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ  
คือ ให้นํามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 10 ล้านบาท 
หากมูลค่าของฐานที่คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ศูนย์ ใหมู้ลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 
(อยู่ ระหว่ างการพิ จารณาของ
กระทรวงการคลังและกระทรวง 
มหาดไทย)  

 

11 การคํานวณภาษี   11.1 ให้นําฐานภาษีของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง  
(ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง)  
ที่คํานวณได้ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น
แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
  11.2 กรณีที่ดินหลายแปลงที่มีอาณาเขตติดต่อกัน
และเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คํานวณมูลค่าทั้งหมด
รวมกันเป็นฐานภาษี 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 38 
และมาตรา 42 
- ประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดเก็บภาษีสําหรับ
ที่ ดิ นหรื อสิ่ งปลู กสร้ างที่ มี การ 
ใช้ประโยชน์หลายประเภท  
(อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน) 

12 อัตราภาษี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  12 .1  อั ต ร าภาษี ที่ ใ ช้ ใ นก า รจั ด เ ก็ บ ใน ช่ ว ง ปี  
พ.ศ. 2563 – 2564 ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมาย 
 

ปร ะ เ ภทที่ ดิ น
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 
(บุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าของ) 

ไม่เกิน 75 0.01 
เกิน 75 - 100 0.03 

เกิน 100 - 500 0.05 
เกิน 500 - 1,000 0.07 
เกิน 1,000 ข้ึนไป 0.10  

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 37 
และมาตรา 94 
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ประเภทที่ดิน
และสิ่งปลกูสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 
(นิติบุคคลเป็น

เจ้าของ) 

ไม่เกิน 75 0.01 
เกิน 75 - 100 0.03 

เกิน 100 - 500 0.05 
เกิน 500 - 1,000 0.07 
เกิน 1,000 ข้ึนไป 0.10 

 

ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

ที่ อ ยู่ อ าศั ยหลั ง
หลัก (กรณีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่
เจ้าของเป็นบุคคล
ธรรมดาและมี ช่ือ
อยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร
ในวันที่ 1 มกราคม 
ของปีภาษีน้ัน 

ไม่เกิน 25 0.03 
เกิน 25 - 50 0.05 
เกิน 50 ข้ึนไป 0.1 

 

ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก 
(กรณีสิ่งปลูกสร้าง 
ทีเ่จ้าของเป็นบุคคล
ธรรมดาและมี ช่ือ 
อยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าดว้ย             
การทะเบียนราษฎร
ในวันที่ 1 มกราคม
ของปีภาษีน้ัน) 

ไม่เกิน 40 0.02 
เกิน 40 - 65 0.03 
เกิน 65 - 90 0.05 
เกิน 90 ขึ้นไป 0.1 

 

ประเภทที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี  
(รอ้ยละ) 

ที่อยู่อาศัย 
หลังอื่นๆ 

ไมเ่กิน 50 0.02 
เกิน 50 - 75 0.03 
เกิน 75 - 100 0.05 
เกิน 100 ขึ้นไป 0.10 
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ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลกูสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี  
(รอ้ยละ) 

1. อื่นๆ 
2. ที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ทําประโยชน ์
ตามควรแก่สภาพ 
(เสียเพิ่ม 0.3% ทุก 
3 ปี แต่รวมแล้วไม่
เกิน 3%)  

ไมเ่กิน 50 0.3 
เกิน 50 - 200 0.4 

เกิน 200 - 
1,000 

0.5 

เกิน 1,000 - 
5,000 

0.6 

เกิน 5,000  
ขึ้นไป 

0.7 

  12.2 อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 
เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  

12.3 การออกข้อบัญญัติกําหนดอัตราภาษีที่สงูกว่า
อัตราภาษีที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 37 

วรรคหก จะทําได้ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 

13 การแจ้งประเมินภาษี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีโดยส่ง
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี ตามแบบหนังสือแจ้งการประเมิน ภ.ด.ส. 6 และ
ส่งรายละเอียดการคํานวณภาษีให้ผู้ เสียภาษีทราบด้วย  
ตามแบบแสดงรายการค านวณ ภาษีที่ ดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7  

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 44 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 6 และข้อ 9 

14 การชําระภาษี   14.1 ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ชําระภาษีภายในเดือนเมษายน 
โดยอาจชําระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (โดยส่ง
ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่
ธนาคารรับรอง สั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ และให้ถือว่าวันที่หน่วยงาน
ให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชําระ
ภาษี) หรือโดยการชําระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่น และ
ให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการชําระ
เงินค่าภาษีเป็นวันที่ชําระภาษี  
  14.2 การชําระภาษีผ่านธนาคารหรือการชําระภาษีโดย
วิธีการอื่นที่ได้ทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 ข้อ 7 และข้อ 8  

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 51 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ ว ย ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 7 และ
ข้อ 8 
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15 การผ่อนชําระภาษี   15.1 ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชําระภาษีได้ โดยวงเงินที่ขอ

ผ่อนชําระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชําระได้ 3 งวด ๆ  ละ
เท่า ๆ กัน งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน งวดที่ 2 ภายใน 
เดือนพฤษภาคม และงวดที ่3 ภายในเดือนมิถนุายน 
  15.2 ถ้าผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีตามระยะเวลาที่กําหนด
ในการผ่อนชําระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนชําระ และ
ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษีที่ค้าง
ชําระ 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 52  
- กฎกระทรวงการผ่อนชําระภาษี 
ที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง  
(อยู่ ระหว่ างการพิ จารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

16 ใบเสร็จรับเงิน   16.1 รูปแบบใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบท้ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราช 
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
(ภ.ด.ส. 11) ได้ทางระบบ e-LAAS หรือออกใบเสร็จด้วย
ระบบมือตามแบบที่กําหนดดังกล่าว โดยสามารถสั่งทํา 
แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
หรือโรงพิมพ์ในท้องถิ่นตามความเหมาะสม  
  16.2 ใบเสร็จรับเงินที่ใช้สําหรับรับเงินในปีงบประมาณใด 
ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้นเท่านั้น เมื่อขึ้น
ปี งบประมาณใหม่ ให้ ใช้ ใบ เสร็ จ รั บ เงิ น เล่ ม ใหม่ 
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม และให้ 
ปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อมิให้นํามาใช้รับเงินได้
ต่อไป  

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการดําเนินการตามพระราช 
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 17 

17 กรณีประเมินภาษีผิดพลาด
หรือไม่ครบถ้วน 

17.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจทบทวนการ
ประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้ เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสีย 
ได้ เฉพาะกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแจ้ง 
การประเมินไปยังผู้ เสียภาษีรายนั้นแล้ว โดยทบทวน 
การประเมินได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายของกําหนดเวลา
การชําระภาษี เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กําหนดให้อํานาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีย้อนหลัง  
17.2 กรณีที่ต้องชําระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่
ผู้เสียภาษี เพื่อให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีเพิ่มเติมโดยไม่ต้อง
เสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน 
17.3 กรณีที่เสียภาษีเกินกว่าที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความ
ผิดพลาดของผู้เสียภาษี หรือจากการประเมินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงนิคืน โดยยื่นคําร้อง
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ชําระภาษี และ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคําร้องและแจ้งผลการพิจารณา
คําร้องให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้
รับคําร้อง 
 

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 53 
และมาตรา 54 
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    17.4 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประเมินภาษีผิดพลาดให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้
ดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ได้รับเงนิคืนในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือ
เศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่
วันที่ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนหรืจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้อง 
ไม่เกินจํานวนเงินที่ได้รับคืน 
  17.5 ถ้าผู้ยื่นคําร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 

18 การเร่งรัดภาษีค้างชําระ   18.1 กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชําระภาษีภายในกําหนด 
ให้ถือเป็นภาษีค้างชําระ ต้องชําระภาษีค้างชําระพร้อมทั้ง
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
  18.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง
เตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชําระภาษีภายในเดือนพฤษภาคม
ของปี เพื่อให้มาชําระภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
  18.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างชําระให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา  
ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของสํานักงานที่ดิน
หรือสํานักงานที่ดินสาขานั้นทราบภายในเดือนมิถุนายน 
ของปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองในที่ ดิ นและ
อสังหาริมทรัพย์  และเมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แล้ว การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
จะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ตามคําพิพากษา ทั้งนี้ จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะออกหนังสือรับรองการเสียภาษีเพื่อมอบให้ผู้เสียภาษี
นําไปแสดงต่อกรมที่ดินพร้อมหลักฐานใบเสร็จรับเงิน 
เพื่อพิจารณายกเลิกการระงับสิทธิดังกล่าว 
  18.4 ถ้าผู้เสียภาษีไม่ได้ชําระภาษีภายในกําหนดของ
หนังสือแจ้งเตือน เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสัง่เปน็หนังสอื
ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของเสียภาษี 
  18.5 การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในกรณี
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และเมืองพัทยา 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
  18.6 การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
ให้ใช้นําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจนําวิธีการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับได้ด้วย 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 
58 ถึงมาตรา 67 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ท า ง ป ก ค ร อ ง  พ . ศ .  2 5 3 9  
หมวด 2/1 การบังคับทางปกครอง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ข้อ 28 
ถึงข้อ 35 
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19 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากผู้เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดให้ถือ

เป็นผู้ค้างชําระภาษี โดยต้องเสียค่าภาษีที่ค้างชําระ 
รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้ 
  19.1 เบี้ยปรับ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
          (1) ผู้เสียภาษีมาชําระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือ
แจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวนภาษี 
ค้างชําระ 
          (2) ผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในกําหนดของ
หนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจํานวน
ภาษีค้างชําระ 
          (3) ผู้เสียภาษีไม่ได้ชําระภาษีภายในกําหนดของ
หนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจํานวน
ภาษีค้างชําระ 
  19.2 เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษี 
ค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน โดยให้เริ่มนับ
เมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มีการชําระภาษี 
แต่ไม่ให้เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องชําระ 
  19.3 เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น
ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี
จะต้องยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาล
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้ยึดหรือ
อายัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 68 
ถึงมาตรา 72  
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การงดเบี้ยปรับ  
(อยู่ ระหว่ างการพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

20 การรวบรวมและจัดส่งข้อมูล
กา รจั ด เก็ บภาษี ที่ ดิ น และ 
สิ่งปลูกสร้าง 

  20.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูล
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมายังคณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดภายในเดือน
มกราคมของทุกปี โดยข้อมูลประกอบด้วย 
          (1) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ จํานวนผู้เสียภาษี จํานวนเงินภาษีที่
จัดเก็บได้ จํานวนผู้ค้างชําระภาษี และจํานวนเงินภาษี
ค้างชําระ  
          (2) ข้อมูลการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการคํานวณภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  20.2 ใหค้ณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจํา
จังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามข้อ 20.1 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างมายังกระทรวงมหาดไทยภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูล
กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทําขึ้น 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30  
- ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 20 และข้อ 21 
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    20.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประมวลผล

ข้อมูลที่ได้รับรายงานและจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวง  
การคลัง และคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

 

21 การขอคําปรึกษาหรือคําแนะนํา
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

  21.1 กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และ 
เมืองพัทยามีปัญหาทางกฎหมายหรือปัญหาทางปฏิบัติ
สามารถขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําจากคณะกรรมการ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด  
  21.2 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
มีคําปรึกษาหรือคําแนะนําแล้ว คณะกรรมการดังกล่าว 
จะส่งคําปรึกษาหรือคําแนะนํานั้นมายังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณา  
  21.3 กรณีกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคําปรึกษาหรือ
คําแนะนําดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งเวียนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งทราบ หากกระทรวง 
มหาดไทยไม่ เห็นด้ วยกับคําปรึกษาหรือคําแนะนํ า 
กระทรวงมหาดไทยจะส่งเรื่องพร้อมทั้งความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิ จฉัยภาษีที่ ดิ นและสิ่ งปลูกสร้ าง  
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
    21.4 เมื่ อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างมีความเห็นแล้วจะแจ้งความเห็นไปยังผู้ขอ
คําปรึกษา และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบด้วย 
  21.5 กรณีกรุงเทพมหานครสามารถขอคําปรึกษาหรือ
คําแนะนําจากคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างได้โดยตรง 
  

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 21 
ถึงมาตรา 23  
- ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 16 

 



แผนด าเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. 

ที่ การด าเนินการ  ระยะเวลา 
๑ ส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ  

และ พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่ฯ 
ม.ค. – ก.พ. 62 

๒ น าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ส ารวจได้มาจัดท าฐานข้อมูล ก.พ – มี.ค 62  

๓ เมื่อร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดิน 
ให้ อปท. ภายใน ๖๐ วัน 

เม.ย – พ.ค 62  

๔ น าข้อมูลรูปแปลงท่ีดินลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี เม.ย – พ.ค. 62  

๕ แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจ และประกาศก าหนดระยะเวลาส ารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มี.ค. - พ.ค. 62  

๖ ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต อปท. เพิ่มเติม เม.ย. – พ.ย. 62  
๗ จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ค. – พ.ย. 62  
๘ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มิ.ย. – พ.ย. 62  
๙ ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขอแก้ไข พ.ย. – ธ.ค. 62   

๑๐ ผู้บริหารเห็นว่าไม่ถูกต้องแก้ไข และแจ้งผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน พ.ย. – ธ.ค. 62  

๑๑ กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท. ก่อนวันที่ ๑ ก.พ. พ.ย. – ธ.ค. 62  
๑๒ อปท. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จัดเก็บ ธ.ค. 62 – ม.ค. 63   
๑๓ แจ้งการประเมิน  ก.พ. 63 
๑๔ ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือนเมษายน  ก.พ. – เม.ย. 63  






