
สรุปค าถาม – ค าตอบเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   

 

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 
1 ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างเป็นภาษี

ประเภทใหม่ที่รัฐบาลจะน ามาใช้เพ่ือ
จัดเก็บภาษีเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีประเภทใหม่ที่จะน ามาใช้
ทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้
จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งหมด โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ของรัฐบาล 

2 ท า ไ ม จึ ง ต้ อ ง น า ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ                            
สิ่ งปลูกสร้ างมาใช้จัด เก็บแทนภาษี
โรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ ารุงท้องที่ 

1) เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 
2475 และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 
เป็นกฎหมายที่ ใช้มานาน และไม่ ได้มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป           
จากอดีต จึงท าให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษี
บ ารุงท้องที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษี และ            
การลดหย่อนภาษีท่ีไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 
    1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
           (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินใช้ฐานค่ารายปีหรือ         
ค่าเช่าต่อปีในการประเมินภาษี จึงซ้ าซ้อนกับการเก็บภาษี
เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน 
           (2) การประเมินค่ารายปีขึ้นกับดุลยพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการก าหนดค่าเช่าที่สมควรให้เช่าได้
ในปีหนึ่ง 
           (3) อัตราภาษีที่จัดเก็บก าหนดไว้สูงมาก คือ             
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีหรือเทียบกับค่าเช่าเดือนครึ่ง 
    1.2) ภาษีบ ารุงท้องที ่
           (1) ฐานภาษีไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากใช้ราคา        
ปานกลางของที่ดินซึ่งปกติต้องปรับปรุงทุกรอบ 4 ปี แต่
ปัจจุบันยังคงใช้ราคาปานกลางที่ดินเดิมที่ใช้ในการประเมิน
ภาษีปี 2521 – 2524 และยังมีการลดหย่อนเนื้อที่ดินที่
น ามาค านวณภาษีเป็นจ านวนมาก 
           (2) อัตราภาษีมีการก าหนดตามชั้นของราคาปาน
กลางที่ดินมากถึง 34 ชั้น และมีลักษณะถดถอย โดยที่ดินที่
มีมูลค่าสูงเสียภาษีในอัตราเฉลี่ยที่ต่ ากว่าที่ดินที่มีมูลค่าต่ า 
2) รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาเองมีสัดส่วนที่ต่ า 
ไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี รายได้ เ พ่ิมขึ้น         
ในอนาคต เนื่องจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอนาคต              
จะเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับการพัฒนา ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 



 

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 
3 ห ลั ก ก า ร ส า คั ญ ข อ ง ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ                        

สิ่งปลูกสร้างคืออะไร 
1) การจัดเก็บภาษีจะค านวณจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น 
2) ก าหนดอัตราภาษีเป็นแบบก้าวหน้าตามมาตรฐานมูลค่า
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3) การเพ่ิมกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บ
ภาษีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
4) การก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างความรับผิดชอบในการ
ช าระภาษี 
5) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้าด้วยกัน 

4 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคาดว่า
จะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 

1) ลดความเหลื่อมล้ า ผู้มีทรัพย์สินมูลค่าสูงมีภาระต้องเสีย
ภาษีมากกว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าต่ า ซึ่งจะท าให้เกิดความ
เป็นธรรมและช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมถึงยังช่วย
กระตุ้นให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน 
2) เพิ่มประสิทธิภาพ  
    2.1) ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี 
    2.2) กระตุ้นให้เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) เพ่ิมรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จะ
น าไปใช้ในการลงทุนและจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้
ประชาชนในพื้นท่ีมากขึ้น 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม กระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม รวมถึงติดตามการใช้จ่ายเงินภาษีซึ่งจัดเก็บจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

5 ภาษีที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ า งจะกระตุ้ น               
ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ที่ ดิ น อ ย่ า ง                 
มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่
สภาพ จะถูกเก็บภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า ซึ่งมีอัตรา
เท่ากับหรือสูงกว่าอัตราภาษีการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ และหาก
เสียภาษีที่รกร้างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ในปีที่ 4 
จะต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 0.3 และจะเสียเพ่ิมขึ้น
อีกร้อยละ 0.3 ทุกๆ 3 ปี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 3 การเก็บภาษีในลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การน าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์
ในลักษณะต่างๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือท าให้เสียภาษีน้อยลง 
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6 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเม่ือไหร่ 
การบังคับใช้กฎหมายแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 
1) ช่วงแรกจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ            
ในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 
เป็นต้นไป เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และด าเนินการ         
ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องก่อนจัดเก็บภาษี  รวมทั้ งกระทรวง 
มหาดไทยกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดท าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศ รวมถึงด าเนินการในด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แล้ว
เสร็จก่อนที่จะเริ่มจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2) ช่วงที่สองจะเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมกับการยกเลิก
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ 
ยกเว้นกรณีภาษีที่ต้องเสียหรือพึงช าระหรือที่ค้างอยู่หรือที่
ต้องคืนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  

7 ท า ไมคนมีบ้ าน  1 หลั ง  มูลค่ า  50             
ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี แต่คนที่มีบ้าน
ราคา 3 ล้านบาท 2 หลัง ต้องเสียภาษี
บ้านหลังที่ 2 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองเพราะเป็นปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต ดังนั้น 
เพ่ือบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน จึงก าหนดยกเว้นภาษี
ให้กับบ้านที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเองเพียงหลังเดียวที่มีมูลค่า
ไม่เกิน 50 ล้านบาท และส าหรับผู้ที่สะสมความมั่งคั่งใน
อสังหาริมทรัพย์ที่มีบ้านที่ใช้อยู่อาศัยหลังที่ 2 หรือ 3 ก็จะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีมาก เนื่องจากอัตรา
ภาษีท่ีจัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวมีอัตราที่ต่ า  

8 กฎหมายที่มีการอ้างถึงการยกเว้นภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบ ารุง
ท้องที่ จะถือเป็นกฎหมายที่อ้างถึงการ
ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
กฎหมายนี้หรือไม่ 

1) กฎหมายอ่ืนที่มีการอ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือ
ภาษีบ ารุงท้องที่มิให้หมายความรวมถึงภาษีที่ดินและ                 
สิ่งปลูกสร้าง เช่น การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีให้แก่หอพัก
เอกชนที่ ได้ประกาศเกียรติคุณ ตามมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  
2) มาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 
2514 ก าหนดว่า ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม               
ให้ผู้รับสัมปทานได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากร และเงินที่
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้องถิ่นเรียกเก็บทุกชนิด บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุถึง
ภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่มี
ความหมายเป็นการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
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  3) การยกเว้นภาษีท้องถิ่นของรัฐและหัวหน้าคณะผู้แทน

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต 
พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความ
คุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 เป็นการยกเว้นภาษีอากรตาม
กฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกตามอนุสัญญากรุงเวียนนา                
ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต และทางกงสุล จึงได้รับยกเว้น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 4 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

9 ใครคือผู้เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 1) เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2) เจ้าของอาคารชุด 
3) ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่
เป็นทรัพย์สินของรัฐ 
4) ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีแทนผู้เสียภาษี เช่น ผู้จัดการมรดก
หรือทายาท ผู้จัดการทรัพย์สิน เป็นต้น 

10 ที่ ดิ น ที่ จ ะ ต้ อ ง เ สี ย ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ                      
สิ่งปลูกสร้างคืออะไรบ้าง 

ที่ดินที่จะต้องน ามาค านวณหามูลค่าเพ่ือเสียภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน และ
ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ในกรณีที่มีผู้เข้าไปครอบครอง
หรือท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  

11 สิ่งปลูกสร้างที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างคอือะไรบ้าง 

1) สิ่งปลูกสร้างที่จะต้องน ามาค านวณหามูลค่าเพ่ือเสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ โรงเรือน อาคาร ตึก หรือ                 
สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม
หรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุด หรือ
แพที่บุคคลอาจอยู่อาศัยหรือที่มีไว้เพ่ือหาผลประโยชน์ด้วย 
2) เสาสัญญาณโทรศัพท์เดิมเคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เพราะมีตู้ควบคุมสัญญาณ ถือว่าใช้ประกอบอุตสาหกรรม 
แต่ตามกฎหมายนี้ ไม่ถือเป็นสิ่ งปลูกสร้าง เพราะคน                 
ไม่สามารถเข้าไปใช้สอยโดยตรงได้ 
3) สันเขื่อนเป็นพื้นที่ด้านบนของเขื่อนที่อาจมีการสร้างเป็น
ถนนเพ่ือประโยชน์ในการสัญจรและเพ่ือการบ ารุงดูแลรักษา
เขื่อน สันเขื่อนจึงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อน  เมื่อเขื่อนเป็น
สิ่งปลูกสร้าง สันเขื่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนจึงเป็น                  
สิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายนี้  
4) อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างเพราะ
หลักการประเมินราคาทรัพย์สินกรณีสิ่งปลูกสร้างต้องมีการ
ค านวณค่าเสื่อมด้วย 
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12 สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มี
ความหมายเหมือนกับสิ่งปลูกสร้างใน
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 2475 หรือไม่ 

1) มีความหมายไม่เหมือนกัน โดยความหมายของสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ไม่ได้ก าหนดให้นิยามครอบคลุมเครื่องจักร จึงแตกต่างจาก
นิยามของสิ่งปลูกสร้างในภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2) การประเมินราคาทุนทรัพย์ของสิ่ งปลูกสร้างไม่ได้
ค านวณรวมราคาเครื่องจักร/ส่วนควบซึ่งเคยเสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดังนั้น ส่วนควบ/
อุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคารจึงไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสีย
ภาษีตามกฎหมายนี้ 

13 หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีตามกฎหมายคือ
หน่วยงานใด 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร                  
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

14 พนักงานส ารวจ คือใคร 1) พนักงานส ารวจ คือ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้มีหน้าที่ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับใช้ประโยชน์ 
ในการจัดเก็บภาษี 
2) ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นพนักงานส ารวจได้ 

15 พนักงานประเมิน คือใคร 1) พนักงานประเมิน คือ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้มีหน้าที่ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2) การแต่งตั้งพนักงานประเมินเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่
จะพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตาม
จ านวนที่เห็นสมควรผู้บริหารท้องถิ่น และ ควรพิจารณาแต่งตั้ง
จากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
ระดับต้นขึ้นไปซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   

16 พนักงานเก็บภาษี คือใคร 1) พนักงานเก็บภาษี คือ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้มีหน้าที่รับช าระภาษี และเร่งรัดช าระภาษี 
2) พนักงานของหน่วยงานของรัฐ พนักงานธนาคารหรือพนักงาน
ของนิติบุคคลอ่ืนซึ่งท าหน้าที่รับช าระภาษีแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ใช่พนักงานเก็บภาษี เพราะพนักงานดังกล่าวมี
หน้าที่เป็นเพียงผู้รับช าระภาษีแทนตามกฎหมายให้กับหน่วยงาน 
ไม่ได้มีหน้าที่เร่งรัดช าระภาษีอันเป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
เก็บภาษี เมื่อไม่ได้มีหน้าที่ดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นพนักงานเก็บ
ภาษี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถออกค าสั่ง
แต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานเก็บภาษีได้ 
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17 มี ข้ อยก เ ว้ นภาษี ส าห รั บที่ ดิ น แล ะ                 

สิ่งปลูกสร้างหรือไม่ 
1) ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีประกอบด้วยทรัพย์สิน
ต่างๆ รวม 12 ลักษณะ ได้แก่ ทรัพย์สินของรัฐหรือของ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 
หรือในกิจการสาธารณะโดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์, ทรัพย์สินที่
เป็นที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษ
ขององค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืนที่
ประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นภาษีตามสนธิสัญญาหรือ
ความตกลง, ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุล
ของต่างประเทศตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน, ทรัพย์สิน
ของสภากาชาดไทย, ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของ
ศาสนาใด เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์, ทรัพย์สินที่ใช้เป็น
สุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน, ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การที่
ประกอบกิจการสาธารณะ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์, 
ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ยินยอมให้ทางราชการจัดให้
ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์, ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือประโยชน์
ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด, 
ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
ที่ดินและกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และทรัพย์สินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
2) รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐ หากทรัพย์สินของ
รัฐวิสาหกิจซึ่งใช้กิจการของหน่วยงานนั้นมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
ทรัพย์สินดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3) ทรัพย์สินที่ประชาชนบริจาคให้มหาวิทยาลัยของรัฐเพ่ือ
ใช้ประโยชน์สาธารณะ แม้ว่าภายหลังจากที่ได้รับบริจาค
มาแล้วจะยังไม่ได้น าไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมของ
ผู้บริจาค ก็ยังถือเป็นทรัพย์สินของรัฐที่มีไว้เพ่ือใช้กิจการ
สาธารณะของมหาวิทยาลัยของรัฐ ทรัพย์สินดังกล่าวจึง
ได้รับยกเว้นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4) กรณีมีผู้เข้าไปบุกรุกหรือท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่
สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผู้นั้นต้องเสียภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น        
แต่การเสียภาษีดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการอ้างเพ่ือ
ก่อให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่นได้  
5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีต้องใช้ประโยชน์ในทางราชการ ใช้เพื่อสวัสดิการ
ของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ และไม่ได้ใช้หาประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 
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  6) ทรัพย์สินที่ประชาชนบริจาคให้วัดเพ่ือใช้ประกอบ

ศาสนกิจ แม้ว่าภายหลังจากที่ได้รับบริจาคมาแล้วจะยัง
ไม่ได้น าไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมของผู้บริจาค              
ก็ยังถือเป็นศาสนสมบัติของวัดที่มี ไว้ เ พ่ือใช้ประกอบ
ศาสนกิจ เมื่อไม่ได้น าไปใช้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินดังกล่าว
จึงได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
7) สุสานเอกชนหรือฮวงซุ้ยของเอกชนไม่ใช่สุสานสาธารณะ
หรือฌาปนสถานสาธารณะจึงไม่ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
8) ฌาปนสถานเป็นทรัพย์สินของวัดในศาสนาพุทธที่ใช้
ประกอบศาสนกิจที่เก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตของผู้นับถือศาสนา
และมีการให้บริการในลักษณะบริการสาธารณะโดยทั่วไป 
การเรียกเก็บค่าบริการหรือเงินบ ารุงฌาปนสถานไม่ถือเป็น
การรับประโยชน์ตอบแทน จึงได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
9) ทรัพย์สินที่ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะไม่ได้จ ากัดเฉพาะส่วนราชการที่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ยังรวมถึงส่วนราชการอ่ืนตามที่
มีกฎหมายก าหนดด้วย 
10) รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ใช่ส่วนราชการตาม
กฎหมาย การยินยอมให้รัฐวิสาหกิจใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์           
จึงไม่ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
11) อาคารที่ท าการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นทรัพย์
ส่วนกลางที่มีไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วม
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
12) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน
จัดสรรหรือทรัพย์ส่วนกลางอาคารชุด เป็นทรัพย์สินที่ใช้
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวมส าหรับผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
หรืออาคารชุด จึงได้รับยกเว้นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
13) สาธารณูปโภค เป็นบริการสาธารณะที่จัดท าเพ่ือ
อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิต ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน ได้แก่ ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น 
14) แม้กฎหมายว่าด้วยหอพัก จะก าหนดให้หอพักเอกชนที่
ได้รับการประกาศเกียรติคุณมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษี
ท้องถิ่น แต่การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรณีนี้
จะต้องมีการตราเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายนี้ด้วย 

 
 



 

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 
18 ใครคือผู้เสียภาษีตามกฎหมาย 1) เฉพาะเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และผู้ครอบครอง

หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของรัฐ  
อยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้นเท่านั้น ที่เป็นผู้มีหน้าเสีย
ภาษี โดยการเสียภาษีดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตาม
กฎหมายอื่น 
2) ประชาชนผู้บุกรุกเข้าท าประโยชน์บนที่ดินในเขต                 
ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องเสียภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ              
สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของรัฐ แต่การเสียภาษีดังกล่าว                 
ไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการอ้างสิทธิครอบครองที่ดิน                  
ของรัฐได้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษา
ที่ดินของรัฐยังคงต้องด าเนินการขับไล่และฟ้องคดีกับ
ผู้กระท าความผิดดังกล่าวต่อไป 

19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการ
แจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่า
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ประโยชน์   
ในการจัดเก็บภาษหีรือไม่ 

ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขามีหน้าที่แจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เฉพาะกรณีที่มีการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเป็นรายเดือนภายในวันที่ 
15 ของเดือนถัดไป โดยการด าเนินการดังกล่าวองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

20 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างไร 

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งพนักงานส ารวจ 
พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี โดยผู้ได้รับการ
แต่งตั้งจะมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา มีผลทั้งในส่วนของ “การคุ้มครองตามกฎหมาย” 
และ “การลงโทษตามกฎหมาย” ดังนี้ 
1)  การคุ้ มครองตามกฎหมาย  เมื่ อ เ จ้ าหน้ าที่ เ ป็ น                
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว หากมีผู้ดูหมิ่น 
หรือแจ้งความเท็จ หรือต่อสู้ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วย
หน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้กระท าการดังกล่าว             
ก็จะต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖ ,
มาตรา ๑๓๗ ,มาตรา ๑๓๘ และมาตรา ๑๓๙ เป็นต้น 
2) การลงโทษตามกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว หากพนักงานเจ้าหน้าที่
กระท าการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ เช่น รับสินบนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะถูกลงโทษอย่างหนักตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ เป็นต้น 



 

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 
21 การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการ

ประเมินหรือหนั งสือ อ่ืนที่ กฎหมาย
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จั ดส่ ง แก่ ผู้ เ สี ยภ าษี โ ดยส่ ง                   
ณ ภูมิล าเนา และบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะกรณีไม่พบผู้เสียภาษี หมายความ
ว่าอย่างไร 

1) ภูมิล าเนา เป็นสถานที่ที่ใช้กับทั้งบุคคลธรรมดาและ             
นิติบุคคล เพ่ือส าหรับเป็นที่อยู่ในการติดต่อกับผู้ที่จะผูก             
นิติสัมพันธ์กัน 
    1.1) ภูมิล าเนาของนิ ติบุคคล คือ ถิ่นอันเป็นที่ตั้ ง
ส านักงานใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ท าการ หรือถิ่นที่ได้
เลือกเอาเป็นภูมิล าเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสาร
จัดตั้งนิติบุคคลนั้น 
    1.2) ภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดา คือ ถิ่นอันบุคคลนั้น    
มีสถานที่อยู่ เป็นแหล่งส าคัญ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาตามความสมัครใจของตน เช่น ที่อยู่ตามทะเบียน
บ้าน, ที่ใช้เป็นถิ่นที่อยู่ถาวรโดยไม่จ าเป็นต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน, กรณีมีที่อยู่หลายแห่งซึ่งใช้อยู่สับเปลี่ยนกันไป
หรือมีที่ท างานเป็นปกติทุกแห่ง จะถือเอาที่ใดที่หนึ่งเป็น
ภูมิล าเนาของบุคคลก็ได้, กรณีไม่มีที่อยู่ปกติเป็นหลักแหล่ง 
ถ้าพบตัวผู้นั้นในถิ่นใดก็ให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิล าเนาของ
บุคคลนั้น, กรณีสามีภริยาให้ถิ่นที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 
เป็นภูมิล าเนาอีกแห่งหนึ่ง เว้นแต่จะได้แสดงเจตนาให้ปรากฏ
ว่ามีภูมิล าเนาแยกต่างหากจากกัน, กรณีผู้ เยาว์ ให้ใช้
ภูมิล าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง
หรือผู้ปกครอง, กรณีคนไร้ความสามารถ ให้ใช้ภูมิล าเนาของ           
ผู้อนุบาล, กรณีข้าราชการ ให้ถิ่นอันเป็นที่ท าการตามต าแหน่ง
หน้าที่เป็นภูมิล าเนาอีกแห่งหนึ่ง, กรณีผู้ที่ถูกจ าคุกตาม               
ค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือตามค าสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ให้เรือนจ า หรือทัณฑสถานที่ถูกจ าคุกอยู่จนกว่า             
จะได้รับการปล่อยตัวเป็นภูมิล าเนา  
2) "บรรลุนิติภาวะ" ตามกฎหมายมีได ้2 กรณี คือ 
    2.1) บรรลุนิติภาวะทางโดยทางอายุ คือ มีอายุ 20 ปี
บริบูรณ ์
    2.2) บรรลุนิติภาษีโดยทางสมรส คือ ผู้มีอายุไม่ถึง 20 
ปีบริบูรณ์ซึ่งท าการสมรสโดยได้รับความยินยอมจากผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือค าสั่งศาลเพราะเหตุอันสมควร 

22 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่รับ
ช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บภาษีหรือไม่ 

1) ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่รับช าระภาษีแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บภาษีร้อยละ 3 ของภาษีที่รับช าระ 
2) ธนาคารซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถ
รับช าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่จะได้รับ
ส่วนลดหรือค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หรือไม่ ให้เป็นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



 

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 
23 ท าไมต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่
ก าหนดในกฎหมายทั้ งพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดเก็บ
ภาษีมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี วิธีการปฏิบัติใน
การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวข้างต้นอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด รวมถึง
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด ที่มี
จ านวน 76 คณะ อาจมีข้อวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
จังหวัดแตกต่างกันได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลาง เพ่ือท าหน้าที่วินิจฉัยปัญหา    
ให้ค าปรึกษา หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัดเก็บ
ภาษีมีมาตรฐานเดียวกัน  

24 ท าไมกรุงเทพมหานครไม่มีคณะกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษที่มีอ านาจบริหารครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร              
มีโครงสร้างการบริหารราชการที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน จึง
ไม่จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร
สามารถปรึกษาหรือขอค าวินิจฉัยจากกระทรวงมหาดไทยหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้โดยตรง 

25 การส ารวจและการจัดท าบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความจ าเป็น
หรือไม ่

กฎหมายไม่ ได้ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น                
ต้องด าเนินการส ารวจและจัดท าบัญชีรายการที่ดินและ               
สิ่งปลูกสร้าง แต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในระยะแรกของ              
การบังคับใช้กฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
ด าเนินการส ารวจและจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้มีการค านวณภาษีที่ต้องช าระจาก
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เสียภาษีครอบครอง ดังนั้น            
จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจ
ข้อมูลทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตของตน เพ่ือให้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จ านวน ขนาดและการใช้ประโยชน์
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็น 
จากนั้นจะต้องจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปิด
ประกาศ ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละราย
ทราบด้วย เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง และ
กรณีที่พบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ก็สามารถร้องขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแก้ไขบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องได้ 
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26 ภาระภาษีที่ต้องเสียแต่ละปี มีวิธีการ

ค านวณอย่างไร 
1) ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ มูลค่าทั้งหมดของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2) วิธีการค านวณภาระภาษี 
    2.1) กรณีที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 
ภาระภาษี = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษ ี
(มูลค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/ตร.ว. x ขนาดพื้นท่ีดิน) 
    2.2) กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาระภาษี = (มูลค่าที่ดิน+มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษ ี
(มูลค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/ตร.ว. x ขนาดพื้นท่ีดิน) 
มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง/ตร.ม. x 
ขนาดพื้นท่ีสิ่งปลูกสร้าง) – ค่าเสื่อมราคา) 
    2.3) กรณหี้องชุด 
           ภาระภาษี = มูลค่าห้องชุด x อัตราภาษี 
(มูลค่าห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด/ตร.ม. x ขนาดพื้นท่ี
ห้องชุด) 
3) ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และ
อัตราค่าเสื่อมราคาก าหนดโดยคณะอนุกรรมการก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ประจ าจังหวัดและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และคณะกรรมการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์
แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 

30 สิ่ งปลูกสร้างมีการหักค่าเสื่อมราคา
อย่างไร 

การหักค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามประเภท
และระยะเวลาการก่อสร้างดังนี้ 

ประเภท ปีท่ีก่อสร้าง หักค่าเสื่อม (ร้อยละ) 

ตึก 
1-10 1 ต่อปี 

11-42 2 ต่อปี 
43 เป็นต้นไป 76 ตลอดอายุการใช้งาน 

ตึกครึ่งไม้ 

1-5 2 ต่อปี 
6-15 4 ต่อปี 

16-21 5 ต่อปี 
22 เป็นต้นไป 85 ตลอดอายุการใช้งาน 

ไม้ 

1-5 3 ต่อปี 
6-15 5 ต่อปี 

16-18 7 ต่อปี 
19 เป็นต้นไป ตลอดอายุการใช้งาน 
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31 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการ

ก าหนดไว้อย่างไร และใครเป็นผู้ก าหนด
อัตราภาษ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) อัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นอัตราเพดาน
ภาษีสูงสุด ไม่ใช่อัตราที่จะใช้จัดเก็บจริง โดยแบ่งอัตราตาม
ลักษณะของการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
2) อัตราภาษีท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติ

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นอัตราภาษีที่ใช้
ในการจัดเก็บจริงในช่วง 2 ปี แรกของการจัดเก็บภาษี คือ 
ปี 2563 และ 2564 โดยสรุปดังนี้ หลังจากนั้นจะเป็นไป
ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ 
อัตราเพดาน 

(ร้อยละ) 
1. เกษตรกรรม 0.15 
2. อยู่อาศัย 0.3 
3. อ่ืนๆ เช่น เชิงพาณิชยกรรม 
และอุตสาหกรรม 

1.2 

4. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท า
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

1.2 



 

ที ่ ค าถาม ค าตอบ 
32 หลักเกณฑ์การให้สิทธิยกเว้นภาษีส าหรับ

ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย                
เป็นอย่างไร 

1) บ้านที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้พักอาศัยเองจะ
ได้รับสิทธิยกเว้นฐานภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
มูลค่าจริงแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยต้องเป็นเจ้าของ               
ทั้งท่ีดินและบ้าน 
2) ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน จะได้รับสิทธิยกเว้นฐานภาษีส าหรับสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
ตามมูลค่าจริงในส่วนที่มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 
3) การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าวจะพิจารณาจาก 
    3.1) หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น การ
มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในกรรมสิทธิ์หรือเอกสารสิทธิ
บนที่ดินที่ทางราชการออกให้ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ 
    3.2) หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง       
ใบค าขอเลขที่บ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการเป็น
เจ้าของบ้าน จะพิจารณาจากเกณฑ์ส่วนควบของที่ดิน ซึ่งถือว่า               
สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นส่วนควบของที่ดิน 
    3.3) หลักฐานการพักอาศัย ได้แก่ การมีชื่อเป็นผู้ใช้สิทธิอยู่
ในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว (ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร) ในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น 
    ทั้งนี้ ส าหรับบุคคลใดที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี แต่ต้อง
ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าวเพราะเหตุจ าเป็นทาง
ราชการ เช่น ที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร จะยังได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีส าหรับที่ดินหรือบ้านหลังเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านก่อนการย้ายออกดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก า ร ที่ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะท ร ว ง ก า ร ค ลั ง แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

33 กรณีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ างมีการใช้
ประโยชน์หลายประเภท เช่น กรณี
อาคาร 2 ชั้น ที่เจ้าของเปิดเป็นร้านค้าที่
ชั้นล่าง ส่วนชั้น 2 ใช้เป็นที่พักอาศัยของ
ตนเอง จะเสียภาษีในอัตราใด 

เจ้าของต้องเสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์จริง ทั้งนี้ 
การค านวณมูลค่าตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์จะเป็นไป          
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

34 กรณีที่ดินที่มีการถือครองหลายคนและ
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย จะได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีหรือไม่ อย่างไร 

1) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกัน 
หลายคน และเจ้าของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านหลังดังกล่าวด้วย เจ้าของจะสามารถใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีส าหรับที่อยู่อาศัยหลังหลักได้เพียงคนเดียว            
2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกัน      
หลายคน แต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี  
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35 ก าหนดระยะเวลาการประเมินและช าระ

ภาษี คือวันที่เท่าไหร่ 
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งการประเมินภาษี 
โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้ เสียภาษี ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ และผู้เสียภาษีจะต้องช าระภาษีภายในเดือน
เมษายนของทุกปี  
2) พนักงานประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
แจ้งการประเมินภาษีไปยังเจ้าของที่ดินทุกแปลงตาม
รายการที่ได้รับแจ้งข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างจากกรมที่ดิน 
3) การแจ้งการประเมินภาษีจะแจ้งเพียงครั้งเดียว ไม่มีการ
ประเมินภาษีย้อนหลัง เว้นแต่กรณีพบว่ามีการประเมินภาษี
ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมี
หน้าที่ต้องเสียได้ภายในก าหนด 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่ง
ก าหนดเวลาการช าระภาษีตามกฎหมาย 

36 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นอย่างไร 

1) ใบเสร็จรับเงินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามแบบ
ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
2) กรณีภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ที่พึง
ช าระหรือที่ค้างอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่  1 มกราคม 
2563 ให้ใช้แบบใบเสร็จรับเงินไปตามเดิม  

37 ผู้เสียภาษีสามารถช าระภาษีได้ที่ใดบ้าง ผู้เสียภาษีสามารถช าระภาษีได้ที่ส านักงานหรือที่ท าการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจะช าระผ่านไปรษณีย์ 
ธนาคาร หรือวิธีการอ่ืนใดที่จะก าหนดในภายหลังได้ เช่น  
E-payment ฯลฯ นอกจากนี้กฎหมาย  ยังก าหนดให้ผู้แทน             
ผู้ เสียภาษีในกรณีต่างๆ มาช าระภาษีได้ เช่น ผู้จัดการ
ทรัพย์สิน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้ พิทักษ์ 
ผู้แทนของนิติบุคคล ผู้ช าระบัญชี เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง 
หรือผู้แทน เป็นต้น 

38 กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
มอบที่ดินของกระทรวงมหาดไทยมาดูแล
โดยให้เทศบาลเมืองเช่าเพ่ือใช้ประโยชน์
ด้วยการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมา
เช่าที่ดินเ พ่ือปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัย 
จะต้องเรียกเก็บภาษีจากใคร 

1)  ประชาชนผู้ ปลู กสร้ า งบ้ าน เป็ น เจ้ าของบ้ านซึ่ ง                
ปลูกสร้างบนที่ดินของรัฐ จึงเป็นผู้เสียภาษีกรณีตัวบ้าน                   
ในฐานะเจ้าของบ้าน  
2) ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ที่แท้จริงในที่ดินของ
กระทรวงมหาดไทยกรณีนี้คือ ประชาชนผู้ปลูกสร้างบ้านอยู่
อาศัย ประชาชนผู้ปลูกสร้างบ้านจึงเป็นผู้เสียภาษีเฉพาะใน
ส่วนของที่ดินที่ตนครอบครองและท าประโยชน์ 
3) กรณีนี้เป็นการใช้ประโยชน์เพ่ืออยู่อาศัยของประชาชน 
อาจได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่ เกิน 10 ล้านบาท              
หากผู้ เสียภาษีใช้โรงเรือนเพ่ืออยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ ใน
ทะเบียนบ้าน  
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  4) กรณีหากมีพ้ืนที่ของที่ดินบางส่วนที่เทศบาลเช่าแล้ว           

ว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ เทศบาลเมืองต้องเสียภาษีใน
ฐานะผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยเสีย
ภาษีในอัตราอ่ืนๆ 

39 ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างจะมีการ
บรรเทาภาระภาษีหรือไม่ อย่างไร 

กฎหมายให้อ านาจทั้งรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่นในการ
บรรเทาภาระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
1) การบรรเทาภาระภาษีโดยรัฐบาล รัฐบาลสามารถออก
พระราชกฤษฎีกาเพ่ือบรรเทาภาระภาษีโดยลดค่าภาษี    
ไม่เกินร้อยละ 90 ของภาระภาษีที่ต้องเสียส าหรับที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างบางประเภท เช่น 
    1.1) บ้านพักอาศัยหลังหลักที่ ได้กรรมสิทธิ์มาจาก           
การรับให้มรดกก่อนที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ              
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จะมีผลใช้บังคับ 
    1.2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรับกิจการสาธารณะ 
เช่น โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ 
    1.3) ที่ดินที่ผู้ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมา
เพ่ือพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัยเพ่ือขายเป็นเวลา 3 ปี 
    1.4) ที่ดินที่ผู้ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมซื้อมา
เพ่ือพัฒนาเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมเป็นเวลา 3 ปี 
    1.5) ทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินเป็นเวลา 
5 ปี เป็นต้น 
2) การลดและยกเว้นภาษีโดยผู้บริหารท้องถิ่น โดย            
ความความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและ           
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทย สามารถท าได้ในกรณีดังนี้ 
    2.1) กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายมาก
หรือถูกท าลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะ
ป้องกันได้โดยทั่วไป เช่น ภัยพิบัติ เป็นต้น 
    2.2) กรณีที่มีเหตุอันท าให้ที่ดินได้รับความเสียหาย หรือ
ท าให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือท าลาย หรือช ารุดเสียหาย
จนเป็นเหตุให้ต้องท าการซ่อมแซมในส่วนส าคัญ เช่น                  
ไฟไหม้ เป็นต้น 
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40 หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมิน

ภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี ผู้เสียภาษี
จะต้องท าอย่างไร 

หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีหรือการเรียก
เก็บภาษี สามารถด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1) ให้ผู้เสียภาษียื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นขอให้พิจารณา
ทบทวนการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียก
เก็บภาษี โดยผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค าร้องของผู้เสีย
ภาษีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ 
หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี 
2) ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับค าร้องของ             
ผู้ เสียภาษี ผู้ เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
ก่อนส่งค าอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีประจ าจังหวัด เพ่ือพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 
60 วัน โดยอาจขยายเวลาออกไปอีกได้ ไม่เกิน 30 วัน 
3) หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
วินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด หรือผู้เสียภาษี
ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย ผู้เสียภาษีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่พ้นก าหนดหรือวันที่ได้รับแจ้ง
วินิจฉัยอุทธรณ์ 

41 การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี
เป็นค าสั่งทางปกครองหรือไม่ 

การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีเป็นค าสั่งทาง
ปกครองซึ่งอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ จึงต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยพนักงาน
ประเมินภาษีต้องแจ้งประเมินภาษีพร้อมกับระบุกรณีที่อาจ
อุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และ
ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 
หากไม่แจ้งจะมีผลท าให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือ
การโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์การ
แจ้งดังกล่าว แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าว 
มีระยะเวลาสั้นกว่า 1 ปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่
ได้รับค าสั่งทางปกครอง  
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42 หากไม่เสียภาษีจะถูกยึดบ้านและที่ดิน

หรือไม ่
1) ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่มีเสียภาษีค้างช าระภายในเวลาที่ก าหนด
ในหนังสือแจ้งเตือน เมื่อครบก าหนด 90 วันหลังจากวันที่ผู้เสีย
ภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง  
ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพ่ือน าเงินมา
ช าระภาษีค้างช าระได้ แต่กฎหมายได้ก าหนดไม่ให้ยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีมากเกินกว่าความจ าเป็น             
ที่พอจะช าระภาษีค้างช าระดังกล่าว ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นต้อง 
สืบหา และยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินอ่ืนที่ไม่ใช่บ้าน
และที่ดินของผู้เสียภาษี เช่น เงินในบัญชีธนาคาร พันธบัตร เป็นต้น 
เพ่ือน ามาชะระภาษีค้างก่อน เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี 
2) ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ เสียภาษี               
ไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีน าเงินมาช าระภาษีค้างช าระก่อนที่จะมีการ
ขายทอดตลาด ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินนั้น และด าเนินการแจ้งการถอนการยึดหรือ
อายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ช าระภาษีค้าง 

43 การยึ ด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ค้างช าระภาษีที่ ให้น า
วิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
คว ามแ พ่ งม า ใ ช้ บั ง คั บ โ ดยอนุ โ ล ม
หมายความว่าอย่างไร 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งได้แก่
บทบัญญัติในลักษณะ 2 การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง โดยน ามาใช้ทั้งหมวด 1 หลักท่ัวไป (มาตรา 271 ถึง
มาตรา 302) และหมวด 2 วิธียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์และการ
จ่ายเงิน (มาตรา 303 ถึงมาตรา 323)  ทั้งนี้ การอนุโลมใช้
ดังกล่าวจะต้องน ามาใช้บังคับเท่าที่เหมาะสมกับลักษณะของ
เรื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของค าสั่งทางปกครองที่เรียกให้
ช าระเงินเท่านั้น 
2) การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดี หรือกรมบังคับคดีด าเนินการแต่อย่างใด 
3) อายุความในการบังคับคดีให้เป็นไปตามมาตรา 271 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ ต้อง
ด าเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกรองให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การยึด อายัด และขายทอดตลาดภายใน 10 ปี นับแต่
วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งค าสั่งทางปกครองดังกล่าว 
4) การฟ้องคดีต่อศาลให้ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากร 
 

 
 



ที ่ ค าถาม ค าตอบ 
  5) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยึด 

อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน สามารถเรียกเก็บค่าฤชา
ธรรมเนียมได้ในอัตราเดียวกับที่ก าหนดไว้ตามประมวลกฎหมาย
วิธี พิจารณาความแพ่งตามตารางท้ายประมวลกฎหมาย                  
วิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 5 ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงาน
บังคับคดี 
6) ผู้ปฏิบัติการตามค าสั่ งยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน คือ เจ้าหน้าที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้มีอ านาจออก
ค าสั่งตามกฎหมาย และเป็นผู้ที่ผู้ออกค าสั่งระบุให้เป็นผู้ปฏิบัติ
ตามค าสั่งนั้น ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้ออกค าสั่งจึงไม่สามารถมอบให้
เอกชนปฏิบัติการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ปฏิบัติการตามมาตรการบังคับทางปกครอง มิใช่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่อาจ
มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติการแทนได้ 

44 ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมี
บทลงโทษอย่างไร 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบังคับใช้กฎหมาย
และจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดบทลงโทษไว้ในกฎหมาย โดยบทลงโทษจะประกอบด้วย
โทษปรับและโทษทางอาญาเช่นเดียวกับกฎหมายภาษีอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ได้ก าหนดโทษทางอาญาไว้เฉพาะกรณีที่มีการกระท าผิด
ต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งความเท็จโดยมีเจตนาเพ่ือจะเลี่ยงภาษี โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการตรวจสอบ
บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
2) ขัดขวาง ท าลาย ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนทรัพย์สินที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
3) แจ้งข้อความหรือน าหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี           
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมี
อ านาจเปรียบเทียบปรับได้ในกรณีท่ี 1) เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระ
เงินค่าปรับแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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45 จะมีมาตรการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ที่

ต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นจากภาษีบ ารุงท้องที่
และภาษี โรงเรือนและที่ดินที่ เสียอยู่               
ในปัจจุบันอย่างไร 

1) เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ที่ได้รับประเมิน
ภาษีและต้องเสียภาษีสูงกว่าในปัจจุบัน ในช่วงแรกของการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี
ดังนี้ 
     1.1) ปีที่ 1 ภาษีที่ต้องช าระเท่ากับจ านวนภาษีที่เคย
เสียในปี 2562 รวมกับร้อยละ 25 ของส่วนต่างของภาษีที่
เพ่ิมข้ึน 
     1.2) ปีที่ 2 ภาษีที่ต้องช าระเท่ากับจ านวนภาษีที่เคย
เสียในปี 2562 รวมกับร้อยละ 50 ของส่วนต่างของภาษีที่
เพ่ิมข้ึน 
     1.3) ปีที่ 3 ภาษีที่ต้องช าระเท่ากับจ านวนภาษีที่เคย
เสียในปี 2562 รวมกับร้อยละ 75 ของส่วนต่างของภาษีที่
เพ่ิมข้ึน 
2) กรณีไม่เคยเสียภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินมาก่อนในปี 2562 จะไม่ได้รับการบรรเทาภาระภาษี
ตามกฎหมาย  
ตัวอย่าง : เจ้าของอาคารพาณิชย์ต้องเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและภาษีบ ารุงท้องที่รวมกันในปี 2562 เป็นจ านวน 
5,000 บาท ในปี 2563 ได้รับแจ้งประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างโดยมีภาระภาษีจ านวน 6,000 บาท คิดเป็น
ส่วนต่างภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 1,000 บาท เจ้าของอาคารพาณิชย์
หลังดังกล่าวจะต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
- ปี 2563 เสียภาษี 5,000 + 250 = 5,250 บาท 
- ปี 2564 เสียภาษี 5,000 + 500 = 5,500 บาท 
- ปี 2563 เสียภาษี 5,000 + 750 = 5,750 บาท 
- ปี 2563 เสียภาษี                      = 6,000 บาท 
 (กรณีได้รับแจ้งประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าเดิม) 
 

  


