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พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ น การสมควรปรับ ปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษี โรงเรือนและที่ ดิน และกฎหมายว่าด้ว ย
ภาษีบารุงท้องที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจากั ด สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
พ.ศ. ๒๕๖๒”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็น ต้น ไป เว้น แต่การจัด เก็ บภาษี สาหรับ ที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้ บังคั บ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๙) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
(๑๐) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๙
(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๒) พระราชบั ญ ญั ติ กาหนดราคาปานกลางของที่ ดิ น สาหรับ การประเมิน ภาษี บ ารุงท้ อ งที่
พ.ศ. ๒๕๒๙
มาตรา ๔ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ใดที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึง
หรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ นี้ใช้บังคับ ซึ่งได้บัญญัติให้ทรัพย์สิน
ของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบารุง
ท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่
ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามความตกลง
ระหว่างประเทศ หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“ผู้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
เสี ย ภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ มี ห น้ า ที่ ช าระภาษี แ ทนผู้ เ สี ย ภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคล
อาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
ห้องชุดแล้ว
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร
เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง แต่ ไม่ ห มายความรวมถึ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) เขตเทศบาล
(๒) เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) เขตเมืองพัทยา
(๕) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึง
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) นายกเมืองพัทยา
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) เทศบัญญัติ
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
(๕) ข้อบัญญั ติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความ
รวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“คณะกรรมการกาหนดราคาประเมิ นทุ น ทรัพ ย์ ” หมายความว่า คณะกรรมการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“คณะอนุกรรมการประจาจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณี
“พนักงานสารวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่สารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่
“พนักงานประเมิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี
“พนั กงานเก็บภาษี ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับชาระภาษี และเร่งรัด
การชาระภาษี
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของตน
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ภาษี ที่ จั ด เก็ บ ได้ ในเขตองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใด ให้ เป็ น รายได้ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๘ ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๒) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทาการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษขององค์การ
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงอื่นใด
(๓) ทรั พ ย์ สิ น ที่ เป็ น ที่ ท าการสถานทู ต หรือ สถานกงสุ ล ของต่ างประเทศ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไป
ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(๔) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(๕) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือ
กิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด
หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๖) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
(๗) ทรัพ ย์ สิน ที่ เป็ น ของมู ล นิ ธิห รื อ องค์ ก ารหรือ สถานสาธารณกุ ศ ลตามที่ รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(๘) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
(๙) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด
(๑๐) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๑๑) ที่ดินอันเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๑๒) ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๙ ผู้ซึ่ งเป็ นเจ้าของหรือครอบครองที่ ดินหรือสิ่งปลู กสร้างอยู่ ในวันที่ ๑ มกราคม
ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับปีนั้น ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด ให้สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียน
การเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
การแจ้งการโอนหรือการจดทะเบียนการเช่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รั บยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
มาตรา ๑๑ ให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ พ นั ก งานตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับชาระภาษีแทนตามมาตรา ๕๐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับชาระ
มาตรา ๑๓ การส่งคาสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น ให้เจ้าหน้าที่
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่
หรือสถานที่ทาการของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
บุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้เสียภาษี ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่
บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่ ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการที่ปรากฏว่าเป็นของ
ผู้เสียภาษีนั้นก็ได้
ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการที่กาหนดในวรรคหนึ่งได้ จะกระทาโดยวิธีปิดหนังสือในที่
ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความ
ในหนังสือพิมพ์ก็ได้
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๔ กาหนดเวลาการชาระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือกาหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลาดังกล่าว
มีเหตุจาเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกาหนดเวลาได้ ให้ยื่นคาร้องขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาก่อน
กาหนดเวลาสิ้น สุด ลง เมื่ อผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น เป็ น การสมควร จะให้ ขยายหรือ ให้ เลื่ อ น
กาหนดเวลาออกไปอีกตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
กาหนดเวลาต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นเป็นการสมควร จะขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
หมวด ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสรรพากร และ
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็ น เลขานุ ก าร และอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการของกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) วินิจฉัยปัญหาเกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม และตามที่กระทรวงการคลัง
หรือกรุงเทพมหานครร้องขอ
(๒) ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กับคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการวินิจฉัย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉั ยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ คาวินิ จฉัยของคณะกรรมการวินิ จฉัยภาษีที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่ สุด
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยในภายหลัง คาวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้น ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่มีคาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า งได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย
คาปรึกษาหรือคาแนะน าเกี่ยวกับการจัด เก็บภาษี แ ละการปฏิ บัติต ามพระราชบั ญ ญั ตินี้แล้ว ให้แ จ้ง
คาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังผู้ที่ยื่นขอคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนานั้ น
และให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมอบหมายก็ได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นาความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
คณะกรรมการภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
มาตรา ๒๑ ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า
“คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด ” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
จานวนห้าคน นายกองค์การบริห ารส่วนตาบลจานวนห้าคน เป็นกรรมการ และให้ท้องถิ่นจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนั้น เป็นกรรมการร่วมด้วยจานวนหนึ่งคน
ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาเลือกนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
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ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลูก สร้างประจาจังหวัด มีห น้ าที่ และอ านาจพิ จารณาให้
ความเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ด
ให้ ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗
และให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งมาตรานี้ ค าว่า “ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ขององค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น อื่ น
ในจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย
มาตรา ๒๒ การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ให้นาความ
ในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดได้ให้คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาแก่ผู้บริห ารท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว
ให้ส่งคาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา พร้อมทั้งส่งให้
คณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา
ดังกล่าว
การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๔ ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จานวนภาษีที่จัดเก็บได้ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการคานวณภาษี
ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
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ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย
ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ได้รับตามวรรคสองและวรรคสาม และให้จัดส่งข้อมูล
ที่มีการประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
การรวบรวมและการจั ด ส่ งข้ อ มู ล ตามมาตรานี้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย
หมวด ๔
การสารวจและจัดทาบัญชีรายการทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง
มาตรา ๒๖ เพื่ อ ประโยชน์ ในการจั ด เก็ บ ภาษี องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น อาจจั ด ให้ มี
การสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๒๗ ก่อนที่จะดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
กาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสารวจเพื่อปฏิบัติการ
ดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๒๘ ให้ พ นั ก งานส ารวจมี ห น้ าที่ แ ละอ านาจสารวจที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้างภายใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นแก่การประเมินภาษี
ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสารวจต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บั ต รประจ าตั ว ตามวรรคสอง ให้ เป็ น ไปตามแบบที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
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มาตรา ๒๙ ในการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานสารวจมีอานาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง พระอาทิตย์ตกหรือในเวลา
ทาการได้ และมีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี
ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง พนั ก งานส ารวจอาจขอให้ ผู้ เสี ย ภาษี ชี้ เ ขตที่ ดิ น หรื อ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามวรรคหนึ่งให้แก่พนักงานสารวจ ให้พนักงานสารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อมีหนังสือ
เรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานสารวจได้ดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่ว นท้ องถิ่น แล้ว ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัด ทาบัญ ชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
โดยต้องแสดงประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และรายละเอี ยดอื่ น ที่ จ าเป็ น แก่ การประเมิ นภาษี ตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่อื่น ด้วยตามที่เห็น สมควร ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิ บ วั น พร้ อ มทั้ ง ให้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ เสี ย ภาษี แ ต่ ล ะรายตามประกาศบั ญ ชี ดั ง กล่ า ว
ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ผู้เสียภาษี เห็ น ว่าบัญ ชีรายการที่ ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ ได้จัด ท าขึ้ น
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้พนักงานสารวจดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง
ให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการดาเนินการตามวรรคสองให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องจากผู้เสียภาษี
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น หรื อ สิ่ งปลู ก สร้า งเปลี่ ย นแปลงไป ไม่ ว่ า
ด้วยเหตุใด อันมีผลทาให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้ง
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
หกสิบวัน นั บแต่วัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๓๔ การแจ้ ง ประกาศก าหนดระยะเวลาที่ จ ะท าการส ารวจตามมาตรา ๒๗
การจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามมาตรา ๓๐ การแจ้งผลการดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็ จจริงตามมาตรา ๓๒ และการแจ้งการเปลี่ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิน หรือ
สิ่งปลูกสร้างตามมาตรา ๓๓ อาจดาเนินการโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธกี ารอื่นใดได้ ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
หมวด ๕
ฐานภาษี อัตราภาษี และการคานวณภาษี
มาตรา ๓๕ ฐานภาษี เพื่ อ การคานวณภาษี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ได้แ ก่ มู ลค่ าทั้ งหมด
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
การคานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(๒) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
กรณี ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ม่ มี ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ การค านวณมู ล ค่ า ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม
ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ที่ ค ณะอนุ ก รรมการประจ าจั ง หวั ด ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
มาตรา ๓๖ ให้กรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีกาหนด
ราคาประเมิ น ทุ น ทรัพ ย์ที่ ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็ นห้ องชุด ตามมาตรา ๓๕ ให้ แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เป็ น ห้ อ งชุ ด นั้ น ตั้ ง อยู่ ใ น
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดประกาศ
ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
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มาตรา ๓๗ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสาม
ของฐานภาษี
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตรา
ภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม (๑) ต้องเป็นการทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์
เลี้ยงสัต ว์น้ า และกิจการอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด ทั้งนี้ ในการจัดทาประกาศดังกล่าวให้นาความเห็นของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย
การใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตาม (๒) ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
ที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้ างที่ ทิ้ งไว้ ว่า งเปล่ าหรื อ ไม่ ได้ ท าประโยชน์ ต ามควรแก่ ส ภาพตาม (๔)
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกาหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัต ราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัต ราภาษีที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง และจะกาหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้
ประโยชน์ก็ได้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี
ที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอานาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดอัตราภาษีที่ใช้
จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้ ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ประจาจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม
ใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ไม่เห็ นชอบกับอัต ราภาษี
ตามร่างข้อบัญ ญั ติท้ องถิ่น ดังกล่าว ให้ ส่งความเห็น เกี่ยวกับ อัต ราภาษี คืนผู้บริห ารท้องถิ่นเพื่ อเสนอ
สภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจา
จังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
หากสภาท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้ องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศ
กาหนด
มาตรา ๓๙ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สานักงาน
หรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของปีนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ใน
การประกอบเกษตรกรรมอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรวมกันในการคานวณภาษีไม่เกิน
ห้าสิบล้านบาท
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท
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ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดั งกล่ าวเป็ น ที่ อยู่ อาศั ยและมี ชื่ ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ วยการทะเบี ยนราษฎรในวั น ที่
๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ ค านวณ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มิให้นาความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาใช้ บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ เจ้ า ของซึ่ งเป็ น บุ ค คลธรรมดาใช้ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และมี ชื่ อ อยู่ ในทะเบี ย นบ้ านตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจาเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศกาหนด โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคานวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา ๔๒ การค านวณภาษี ใ ห้ ใ ช้ ฐ านภาษี ข องที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งซึ่ ง ค านวณได้
ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามมาตรา ๓๗ ตามสัดส่วนที่กาหนดในมาตรา ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้า งที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีสาหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา ๓๗ (๔) ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม
หมวด ๖
การประเมินภาษี การชาระภาษี และการคืนภาษี
มาตรา ๔๔ ในแต่ ล ะปี ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง การประเมิ น ภาษี โดยส่ ง
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ์
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การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี
และจานวนภาษีที่ต้องชาระ
มาตรา ๔๕ ในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
มาตรา ๔๗ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ชาระภาษีแทนผู้เสียภาษี
(๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
(๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยสาบสูญ
(๓) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
(๔) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
(๕) ผู้ชาระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชาระบัญชี
(๖) เจ้าของรวมคนหนึง่ คนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่า
เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ
มาตรา ๔๙ ให้ ผู้เสียภาษีชาระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจานวนภาษีที่ได้มี
การแจ้งประเมิน ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานเทศบาล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล
(๒) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
(๓) สานั กงานเขตที่ ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ สาหรับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา
(๕) ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด สาหรับที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจกาหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นสถานที่สาหรับชาระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
การชาระภาษีต ามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
เป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
รับชาระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
การชาระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๑ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับการชาระภาษี ผู้เสียภาษีอาจชาระภาษี
โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ หรื อ โดยการช าระผ่ านธนาคารหรือ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใด ทั้ ง นี้
การชาระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้ น ให้ เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
กรณี ช าระภาษี ท างไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ให้ ผู้ เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รับ แจ้ ง
การประเมิน โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับ รอง สั่งจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์
ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชาระภาษี
กรณี ชาระโดยผ่ านทางธนาคารหรือ วิ ธีก ารอื่ น ใด ให้ ผู้เสี ย ภาษี ช าระภาษี ต ามที่ ได้ รับ แจ้ ง
การประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่กาหนด และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือ
วันที่มีการชาระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่กาหนดเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา ๕๒ ในการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชาระเป็นงวด
งวดละเท่า ๆ กันก็ได้
จานวนงวดและจานวนเงินภาษีขั้นต่าที่จะมีสิทธิผ่อนชาระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การผ่อนชาระให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ ผู้ เสี ย ภาษี ต ามวรรคหนึ่ งไม่ ช าระภาษี ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดในการผ่ อ นช าระ
ให้ ผู้ เสี ยภาษี ห มดสิ ทธิ ที่ จะผ่ อนช าระ และต้ องเสี ยเงิ นเพิ่ มอี กร้ อยละหนึ่ งต่ อเดื อนของจ านวนภาษี
ที่ค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
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มาตรา ๕๓ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ
ไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษี
มีหน้าที่ต้องเสียได้ ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้าย
แห่งกาหนดเวลาการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ต้องมีการชาระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี
ตามวรรคหนึ่ง และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติม
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ในกรณีที่มีการชาระภาษีไว้เกินจานวนที่จะต้ องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดเพื่อให้
มารับเงินที่ชาระเกินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มาตรา ๕๔ ผู้ ใดเสี ย ภาษี โดยไม่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสี ย หรื อ เสี ย ภาษี เกิ น กว่ าจ านวนที่ ต้ อ งเสี ย
ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ภายในสามปีนับแต่วันที่ชาระภาษี ในการนี้ ให้ผู้ยื่นคาร้องส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบคาร้องด้วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาคาร้องให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในเก้ าสิบ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ คาร้อง ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เห็ น ว่าผู้ยื่ น คาร้องมี สิ ท ธิ
ได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคาร้อง โดยต้องแจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีคาสั่ง
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เห็ น ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประเมิ น ภาษี ผิ ด พลาด
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงิน
ที่ได้รับคืนโดยไม่คดิ ทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคาร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงิน
ที่ได้รับคืน
ถ้ า ผู้ ยื่ น ค าร้ อ งไม่ ม ารั บ เงิน คื น ภายในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง ให้ เงิ น นั้ น ตกเป็ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวด ๗
การลดและการยกเว้นภาษี
มาตรา ๕๕ การลดภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระทาได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจานวนภาษีที่จะต้องเสีย
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี เหตุ อั น ท าให้ ที่ ดิ น ได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ท าให้ สิ่ งปลู ก สร้ า ง
ถู ก รื้ อ ถอนหรื อ ท าลาย หรื อ ช ารุ ด เสี ย หายจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งท าการซ่ อ มแซมในส่ ว นส าคั ญ
ให้ ผู้ เสี ย ภาษี มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าขอลดหรื อ ยกเว้ น ภาษี ที่ จะต้ อ งเสี ยต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ ต ามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
เมื่อมีการยื่นคาขอลดหรือยกเว้นภาษีตามวรรคหนึง่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามี เหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกคาสั่งลด
หรือยกเว้นภาษีได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หมวด ๘
ภาษีค้างชาระ
มาตรา ๕๘ ภาษีที่มิได้ชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชาระ
มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทามิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา ๖๐ ว่ามีภาษีค้างชาระสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๗

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๐ ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างชาระให้ สานั กงานที่ดิ น หรือ สานั กงานที่ ดิน สาขา ซึ่งที่ดิ น หรือสิ่ งปลูก สร้างอยู่ในเขตท้ อ งที่ ของ
สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกาหนดเวลาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๑ เพื่ อ ประโยชน์ ในการเร่งรั ด ภาษี ค้ างช าระ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาชาระภาษีค้างชาระ
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กาหนดในหมวด ๙
มาตรา ๖๒ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
เพื่อนาเงินมาชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน นั้ น ได้ แต่ห้ ามมิ ให้ ยึด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้เสียภาษี
เกินกว่าความจาเป็นที่พอจะชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
การออกค าสั่ งเป็ น หนั งสื อ ยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล และนายกเมืองพัทยา
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพ ย์สินของผู้เสียภาษี ตามวรรคหนึ่ง ให้นาวิธีการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ งมาตรานี้ การยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ เสี ย ภาษี
ไม่ ให้ ห มายความรวมถึ งการยึ ด อายั ด และขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิ น ของผู้ มี ห น้ าที่ ช าระภาษี แ ทน
ตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๖๓ เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๖๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจ
(๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคา
(๒) สั่งให้ผู้เสียภาษีนาบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจาเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างชาระ
มาตรวจสอบ
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(๓) ออกคาสั่งเป็น หนั งสือให้ เจ้าหน้าที่ ทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึด บัญ ชี เอกสารหรือ
หลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี
(๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถามบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น
เท่าที่จาเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
การดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเรียกหรือคาสั่ง และการออกคาสั่งและทาการตาม (๓) หรือ (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีได้นาเงิน
มาชาระค่าภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
และดาเนินการแจ้งการถอนการยึดหรืออายัดไปยังเจ้าพนักงานผู้ยึดหรืออายัดให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ชาระค่าภาษีที่ค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินครบถ้วนแล้ว
มาตรา ๖๕ การขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน ของผู้เสียภาษี ต ามมาตรา ๖๒ จะกระท ามิได้
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา ๘๒
และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคาคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด
มาตรา ๖๖ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา ๖๒ ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างชาระ
เบี้ ยปรับ เงิน เพิ่ม และค่าใช้จ่ายอัน เนื่ องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาด ทรัพย์สินนั้ น
เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสียภาษี
มาตรา ๖๗ ในกรณี ที่ เป็ น การขายทอดตลาดที่ ดิ น หรือ สิ่ งปลู ก สร้ างใดตามค าพิ พ ากษา
ก่อนทาการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษีค้างชาระ
สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้ นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อทาการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจาก
การขายทอดตลาดไว้เท่ากับจานวนค่าภาษีค้างชาระ และนาส่งเงินดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อชาระหนี้ค่าภาษีที่ค้างชาระดังกล่าว
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หมวด ๙
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ
สี่สิบของจานวนภาษีค้างชาระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจานวนภาษีค้างชาระ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด แต่ต่อมาได้ชาระภาษี
ภายในเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ ให้เสียเบี้ยปรับร้อ ยละยี่สิบของจานวน
ภาษีค้างชาระ
มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนของจานวนภาษีค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให้นาเบี้ยปรับมารวม
คานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย
ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายกาหนดเวลาชาระภาษี และได้มีการชาระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาที่ ข ยายให้ นั้ น เงิ น เพิ่ ม ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ล ดลงเหลื อ ร้ อ ยละศู น ย์ จุ ด ห้ า ต่ อ เดื อ นหรื อ
เศษของเดือน
เงิน เพิ่ ม ตามมาตรานี้ ให้ เริ่ม นั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลาช าระภาษี จ นถึ งวัน ที่ มี ก ารช าระภาษี
แต่มิให้เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น
มาตรา ๗๑ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๒ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี
หมวด ๑๐
การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี
มาตรา ๗๓ ผู้เสียภาษีผู้ใดได้ รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๓
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา ๖๑ แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง
ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้
ยื่นค าร้องต่อ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่ น ตามแบบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ทั้ งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณี
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ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคาร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องดังกล่าว และแจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า
กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาเห็ น ชอบกั บ ค าร้อ งของผู้ เสี ย ภาษี ให้ แ จ้ งจ านวนภาษี
ที่จะต้องเสียเป็น หนั งสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชาระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาไม่ เห็ น ชอบกั บ ค าร้ อ งของผู้ เสี ย ภาษี ให้ ผู้ เสี ย ภาษี นั้ น
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์ดังกล่าว
การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการชาระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นคาร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชาระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีแล้ว
ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากจานวนภาษี
ที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการชาระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่า
ผู้เสียภาษีได้กระทาการใด ๆ เพื่อประวิงการชาระภาษี หรือจะกระทาการโอน ขาย จาหน่าย หรือ
ยักย้ายทรัพ ย์สิน ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้พ้ นอานาจการยึด หรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมี อานาจ
เพิกถอนคาสั่งให้ทุเลาการชาระภาษีนั้นได้
มาตรา ๗๔ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมิ น ภาษี ป ระจ าจั ง หวั ด ” ประกอบด้ ว ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจานวนหนึ่งคน ผู้แทนของผู้บริห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจานวน
ไม่ เกิ น สองคน เป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ งประธานกรรมการและกรรมการ
โดยตาแหน่งแต่งตั้งอีกจานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทน
ของผู้บริหารท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กาหนด
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ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการสังกัดสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๗๕ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรีย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมที่ดนิ อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมสรรพากร ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปลัดกรุง เทพมหานคร เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ ง และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึ่ งประธานกรรมการและกรรมการโดยต าแหน่ งแต่ งตั้ งอี ก จ านวน
ไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๗๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๕ มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๗๗ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗๔
และมาตรา ๗๕ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีคาสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่อง
อย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก

หนา้ ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๗๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ให้นาความใน
มาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้
มาตรา ๘๐ เพื่ อ ประโยชน์ ในการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมิ น ภาษี มี อ านาจออกหนั ง สื อ เรี ย กผู้ อุ ท ธรณ์ ห รื อ บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ ง มาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือเรียก
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้
มาตรา ๘๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การประเมินภาษี มีอานาจสั่งไม่รับอุทธรณ์
ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งคาอุทธรณ์ จากผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ และต้องแจ้งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนั งสือไปยังผู้อุทธรณ์ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ ทั้งนี้
จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บภาษีเกินกว่าจานวนภาษีที่ทาการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี อาจขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบกาหนดระยะเวลาให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอฟัง
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีคาวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์
ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีคาสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้มีคาสั่งคืนเงิน
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิ ดทบต้น นับแต่วันที่
ชาระภาษีถึงวันที่มีคาวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงินที่ได้รับคืน
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๘๒ ผู้ อุ ท ธรณ์ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
การประเมินภาษี โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
หมวด ๑๑
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสารวจตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙
หรือของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่ งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๓) หรือ (๔)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๙ หรือ
ของพนักงานประเมินตามมาตรา ๔๕ หรือหนังสือเรียกหรือคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๖๒ หรือ
ทาลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรือ
อายัด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์
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มาตรา ๘๘ ผู้ ใดแจ้ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ น าพยานหลั ก ฐานอั น เป็ น เท็ จ มาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ การกระท าของกรรมการ หรื อ ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบใน
การดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้น
ไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๙๐ ความผิ ด ตามมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ หรื อ มาตรา ๘๗
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป
เงิ น ค่ า ปรับ ที่ ไ ด้ จ ากการเปรี ย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เกิ ด ขึ้ น ในเขตองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๑ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษี
บารุงท้องที่ และกฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคาปานกลางของที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่
ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญั ตินี้ ให้ ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัด เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ
ภาษีบารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงชาระหรือที่คา้ งอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๙๒ ให้ ก รมที่ ดิ น จัด ส่งข้อ มู ลรูป แปลงที่ ดิ น และข้ อมู ลเอกสารสิ ท ธิของที่ ดิน และ
สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การจัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
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มาตรา ๙๓ มิให้นาความในมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้มีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๙๔ ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(๒) ที่ดิ น และสิ่ งปลูกสร้างที่ เจ้าของซึ่ งเป็ นบุ ค คลธรรมดาใช้เป็ นที่ อยู่อ าศัยและมีชื่อ อยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(๓) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินสี่สิบล้านบาท แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินหกสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
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(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็น
ที่อยู่อาศัยตาม (๒) และ (๓)
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตรา
ภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง
(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดสี่
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่งพันล้านบาท แต่ไม่เกิน ห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด
(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม
(ข) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ
ศูนย์จุดสี่
(ค) มูลค่าของฐานภาษีเกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีเกินหนึ่ งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี
ร้อยละศูนย์จุดหก
(จ) มูลค่าของฐานภาษีเกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด
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มาตรา ๙๕ ในสองปีแรกของการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคานวณได้ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา ๔๐
หรื อ มาตรา ๔๑ แล้ ว คู ณ ด้ ว ยอั ต ราภาษี ต ามมาตรา ๙๔ ตามสั ด ส่ ว นที่ ก าหนดในมาตรา ๓๘
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณจานวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมี อาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสาหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการชาระภาษี ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจานวนที่สูงกว่าจานวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษี บารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชาระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลู กสร้างตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มีผ ลใช้บั งคับ ให้ ผู้เสีย ภาษี ช าระภาษี ต ามจานวนที่ ต้ องเสีย หรือ
พึงชาระในปีก่อน เหลือจานวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษี ดังนี้
(๑) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
(๒) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจานวนภาษีที่เหลือ
(๓) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนภาษีที่เหลือ
มาตรา ๙๘ การดาเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๕
แห่ งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรี ยกว่า “พระราชกฤษฎี กาลดภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ล ดภาษี ใ นอั ต ราร้ อ ยละห้ า สิ บ ของจ านวนภาษี ที่ จ ะต้ อ งเสี ย ส าหรั บ ที่ ดิ น
หรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕ ก
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(๑) ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ าง สิ่ งปลู กสร้ าง หรื อสิ่ งปลู กสร้ างที่ เป็ นห้ องชุ ด ที่ เจ้ าของหรื อ
ผู้ ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิ ทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาโดย
ทางมรดก และได้จ ดทะเบีย นสิ ทธิแ ละนิติ กรรมเกี่ย วกั บทรัพ ย์ สินนั้ นแล้ว ก่อนวั นที่ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ที่ดินที่เป็นที่ตงั้ ของโรงผลิตไฟฟ้า และโรงผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอืน่
ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า
(๓) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อนและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อน ที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า
มาตรา ๔ ให้ ลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของจานวนภาษีที่จะต้องเสียสาหรับที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ ดิ นหรือสิ่ งปลูกสร้างที่ เป็ นอสังหาริมทรัพย์ รอการขายที่ หน่วยงานดังต่อไปนี้ได้รับมา
เป็นเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของหน่วยงาน
(ก) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ค) สถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน
(ง) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๒) ที่ ดิ นหรื อสิ่ งปลู กสร้ างของผู้ ประกอบการที่ อยู่ ระหว่ างการพั ฒนาเป็ นโครงการจั ด สรร
เพื่อที่อยู่อาศัยหรือการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดินดังกล่าว
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว
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(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ขายเป็นเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน เฉพาะที่ ใช้ เป็ นที่ ตั้ งตามแผนผั งแสดงบริ เวณและอาคารที่ ระบุ ในรายการ
ข้อกาหนดจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
(๗) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ใช้เป็น ที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่ระบุ ในรายการตราสารจั ด ตั้ ง
โรงเรียนนั้น
(ก) โรงเรียนในระบบ
(ข) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา
(ค) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
(ง) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ
(๘) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเฉพาะเพื่อการ
ดังต่อไปนี้
(ก) การเล่นกีฬาตามชนิ ดที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนดให้สามารถ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้
(ข) สวนสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ค) สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(ง) ที่จอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่จัดให้สาหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า
(จ) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๙) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในสนามบินที่ใช้เป็นทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ตามที่
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
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(๑๐) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือเป็นทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีก าฉบับ นี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรลดภาษี ที่ ดิ น
และสิ่งปลูกสร้างสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ
สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2562
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๑๒ แห่ ง พระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ส่ ว นรำชกำรที่ รั บ ช ำระภำษี แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หั ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรจัดเก็บภำษีในอัตรำร้อยละสำมของภำษีที่รับชำระไว้แทนนั้น
ข้อ ๒ ให้ส่วนรำชกำรนำส่งภำษีหลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ ๑ แล้ว ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภำยในวันที่สิบของเดือนถัดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญ ญัติ
ภำษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง พ.ศ. ๒๕๖๒ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ นกรณี ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบหมำย
ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐรับชำระภำษีแทน ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐนั้นอำจได้รับส่วนลด
หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีตำมอัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดทรัพย์สินที่ได้รบั ยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้ำง
พ.ศ. ๒๕๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๘ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง
(๑) ทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์
และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้ำขึ้นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เฉพำะส่วนที่ได้ใช้เพื่อกำร
ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ในรำชกำร รำชกำรในพระองค์ หรือหน่วยงำนในพระมหำกษัตริย์
(ข) ใช้ในกิจกำรอื่นใดในพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์
(ค) ใช้เป็นศำสนสถำนไม่ว่ำของศำสนำใดที่ใช้เฉพำะเพื่อกำรประกอบศำสนกิจหรือกิจกำร
สำธำรณะ หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบำทหลวง ไม่ว่ำในศำสนำใด หรือเป็นศำลเจ้ำ
ทั้งนี้ หำกเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้เพื่อกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นเฉพำะส่วนที่มิได้
ใช้หำผลประโยชน์
(๒) ทรัพย์สินของรัฐวิสำหกิจที่ยังมิได้ใช้ในกิจกำรของรัฐวิสำหกิจและยังมิได้ใช้หำผลประโยชน์
“รัฐวิสำหกิจ” หมำยควำมว่ำ
(ก) องค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของรัฐบำล กิจกำรของรัฐ
ตำมกฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนั้น หรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของ
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่กระทรวงกำรคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ
ร้อยละห้ำสิบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่ำงเปล่ำในสนำมบินรอบบริเวณทำงวิ่ง ทำงขับ หรือลำนจอดอำกำศยำน
ที่กัน ไว้เพื่อควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนขั้นต่ำของข้อกำหนดว่ำด้วยมำตรฐำนสนำมบินที่สำนักงำน
กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด
(๔) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นทำงรถไฟหรือทำงรถไฟฟ้ำซึ่งใช้ในกิจกำรของกำรรถไฟหรือ
กำรรถไฟฟ้ำโดยตรง
“ทำงรถไฟ” หมำยควำมว่ำ ถนนหรือทำงซึ่งได้วำงรำงเพื่อกำรเดินรถไฟ และให้หมำยควำม
รวมถึง อุโมงค์ สะพำน ทำงยกระดับ ห้องระบบอำณัติสัญญำณประจำสถำนี ซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่ำนเสมอ
ระดับทำงรถไฟ ที่ทำกำรหอสัญญำณ และชำนชำลำสถำนีเฉพำะพื้นที่บริเวณที่ผู้โดยสำรรอเพื่อขึ้นหรือ
ลงจำกรถไฟ
“ทำงรถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ รำงหรือทำงสำหรับรถไฟฟ้ำแล่นโดยเฉพำะ ไม่ว่ำจะจัดสร้ำง
ในระดับพื้น ดิน เหนื อหรือใต้พื้น ดิน หรือพื้นน้ำ หรือผ่ำนไปในอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ และ
ให้ ห มำยควำมรวมถึงเขตทำง ไหล่ทำง ทำงเท้ำ ทำงออกฉุกเฉิน อุโมงค์ สะพำน ทำงยกระดับ
เขื่อนกั้นน้ำ ท่อหรือทำงระบำยน้ำ ท่อหรือทำงระบำยอำกำศ กำแพงกันดิน รั้วเขต และหลักระยะ
(๕) ทรัพย์สินที่ใช้สำหรับกำรสำธำรณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงกำรของ
กำรเคหะแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเคหะแห่งชำติ
(๖) ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศ
กำหนด ทั้งนี้ เฉพำะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้เพื่อสำธำรณประโยชน์
(๗) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอำคำร
(๘) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสำธำรณะ
(๙) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นถนน ลำน และรั้ว
(๑๐) ที่ดินที่มีกฎหมำยกำหนดห้ำมมิให้ทำประโยชน์
(๑๑) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำกำรของสำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำของต่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖2
อุตตม สำวนำยน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้ำงบำงประเภทได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรคำนวณมูลค่ำที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสร้ำงทีไ่ ม่มรี ำคำประเมินทุนทรัพย์
พ.ศ. 2562
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๓๕ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ ง พ.ศ. ๒๕๖๒ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
กำรคำนวณมูลค่ำที่ดนิ
ข้อ ๑ ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำที่ดินตำมบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
ที่กรมธนำรักษ์หรือสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่จัดส่งให้ เป็นฐำนในกำรคำนวณภำษีของที่ดิน ดังนี้
(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ตำม น.ส. ๓ ก. ให้พนักงำน
ประเมิ น เที ย บเคี ย งรำคำประเมิน ทุ น ทรั พ ย์ ของที่ ดินกั บ แปลงที่ ดิน ใกล้ เคี ย งที่มี ส ภำพคล้ ำยคลึงกัน
และมีระยะควำมลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจำกแผนที่ประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์
ของที่ดิน เป็นฐำนในกำรคำนวณภำษีของที่ดิน
(๒) ที่ดินที่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิท์ ี่ดนิ อื่นนอกจำก (๑) หรือที่ดินที่ไม่มหี นังสือสำคัญ
แสดงกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ให้ พ นั ก งำนประเมิ น ใช้ ร ำคำที่ ดิ น ตำมบั ญ ชี ก ำหนดรำคำประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์
ของที่ดินรำยเขตปกครองที่กรมธนำรักษ์หรือสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่จัดส่งให้ เป็นฐำนในกำรคำนวณภำษี
ของที่ดิน
ข้อ ๒ ในกรณีกำรคำนวณมูลค่ำที่ดินที่มีสภำพเป็นบ่อลึกจำกระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร
บ่อที่เกิดจำกกำรทำเหมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่ และบ่อน้ำบำดำล ให้คำนวณมูลค่ำเป็นจำนวน
ร้อยละ ๒๕ ของรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินตำมบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิ น
ที่ ก รมธนำรั ก ษ์ ห รื อ ส ำนั ก งำนธนำรั ก ษ์ พื้ น ที่ จั ด ส่ ง ให้ ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง ทะเลสำบในหมู่ บ้ ำ นจั ด สรร
ซึ่งได้กำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ตำมสภำพไว้แล้ว

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อ ๓ ในกรณีกำรคำนวณมูลค่ำที่ดินที่มีแนวเขตเดินสำยไฟฟ้ำแรงสูงพำดผ่ำน ให้คำนวณ
มูลค่ำเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดนิ ที่กรมธนำรักษ์หรือสำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่จัดส่งให้
กำรคำนวณพื้นที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้คำนวณพื้นที่ ดังนี้
(๑) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ๖๙ กิโลโวลต์ ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ ๙.๐๐ เมตร
(๒) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ ๑๒.๐๐ เมตร
(๓) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ๑๓๒ กิโลโวลต์ ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ ๑๒.๐๐ เมตร
(๔) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ๒๓๐ กิโลโวลต์ ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ ๒๐.๐๐ เมตร
(๕) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ๓๐๐ กิโลโวลต์ ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ ๒๐.๐๐ เมตร
(๖) ขนำดสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ๕๐๐ กิโลโวลต์ ให้วัดจำกระยะกึ่งกลำงเสำด้ำนละ ๔๐.๐๐ เมตร
หมวด ๒
กำรคำนวณมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำง
ข้อ ๔ ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำสิ่งปลูกสร้ำงตำมบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรั พย์
ของสิ่งปลูกสร้ำงที่กรมธนำรักษ์หรือสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่จัดส่งให้ เป็นฐำนในกำรคำนวณภำษีของ
สิ่งปลูกสร้ำง และกรณีไม่มีรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำง ให้พนักงำนประเมินเทียบเคียง
รำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงตำมบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้ำงที่กรมธนำรักษ์หรือสำนักงำน
ธนำรักษ์พื้นที่จัดส่งให้
เมื่อกรมธนำรักษ์ได้จัดทำบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษแล้ว
ให้เจ้ำพนักงำนประเมินใช้รำคำสิ่งปลูกสร้ำงที่ มีลักษณะพิเศษตำมบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์
ของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษ เป็นฐำนในกำรคำนวณภำษีของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษ
ข้อ ๕ ในกรณีสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะอื่นซึ่งไม่สำมำรถเทียบเคียงตำมบัญชีกำหนดรำคำ
ประเมินทุนทรัพย์ตำมข้อ ๔ ให้พนักงำนประเมินแจ้งให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีนำส่งเอกสำรหรือหลักฐำน
ที่แสดงมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำหนดรำคำของสิ่งปลูกสร้ำงต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเสนอไปยังคณะกรรมกำรภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ประจำจังหวัดเพื่อให้คำแนะนำในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำง
ที่มีลักษณะพิเศษดังกล่ำว
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจำรณำกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงอื่น
ที่ยังไม่ปรำกฏในบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษที่กรมธนำรักษ์
จั ด ท ำขึ้ น ให้ อ งค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นแจ้ งไปยัง กรมธนำรักษ์ เพื่ อ จั ด ทำเป็นบัญ ชีสิ่ งปลูกสร้ำง
ที่มีลักษณะพิเศษต่อไป

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๖๓

หมวด ๓
กำรคำนวณมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุด
ข้อ ๖ ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุดตำมบัญชีกำหนดรำคำประเมิน
ทุนทรัพย์ของห้องชุด เป็นฐำนในกำรคำนวณภำษีของสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุด
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
อุตตม สำวนำยน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๖๓

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม ำตรำ ๓๕ วรรคสำม
แห่งพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้กำรคำนวณมูล ค่ำกรณีที่ดินหรื อ
สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ไ ม่ มี ร ำคำประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไขที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ อัตรำภำษี
และรำยละเอียดอืน่ ในกำรจัดเก็บภำษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ำง
พ.ศ. 2562
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๓๙ แห่ ง พระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง อัตรำภำษี และรำยละเอียดอื่นที่จำเป็นตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์ของผู้มีหน้ำที่เสียภำษี
แต่ละรำย ตำมแบบ ภ.ด.ส. ๑ และ ภ.ด.ส. ๒ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
กำรนับอำยุสิ่งปลูกสร้ำงสำหรับกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำ เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี
ข้อ ๒ ในกำรประกำศรำคำประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งตำมข้ อ ๑
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง หรือ
สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุดตำมมำตรำ ๓๖ ด้วย
ข้อ ๓ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกำศรำคำประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้ำงและบัญชีตำมข้อ ๒ ก่อนวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ของทุกปี โดยให้แสดงไว้ ณ สำนักงำน
หรือที่ทำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถำนที่อื่นใดที่ประชำชนเข้ำถึงได้ หรือผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

ภ.ด.ส. ๑
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
จานวน
ค่าเสื่อม
ราคาประเมิน
เนื้อที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง รวมราคาประเมิน
ลักษณะ
คิดเป็น ราคาประเมิน
ประเภท หน้า
สถานที่ตั้ง
ของที่ดิน
คานวณ ราคาประเมิน รวมราคา
ขนาดพื้นที่
รวมราคา อายุ คิดเป็น
หลังหัก
ที่
เลขที่
การใช้ ไร่ งาน วา
ประเภท
ลักษณะ
สัดส่วนตาม
ต่อ
ที่ดิน สารวจ
(หมู่ที่/ชุมชน/ตาบล)
เป็น ต่อตารางวา ประเมินที่ดิน ที่
ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ค่าเสื่อม ค่าเสื่อม และสิ่งปลูกสร้าง
ประโยชน์
สิ่งปลูกสร้าง
การใช้
การใช้
ตารางเมตร
(บาท)
ตารางวา (บาท)
(บาท)
สิ่งปลูกสร้าง
(ตารางเมตร)
(บาท)
(บาท)
(ปี)
(บาท)
ประโยชน์
ประโยชน์
(บาท)
(ร้อยละ)

ราคาประเมิน
คงเหลือ
ของที่ดินและสิ่ง หักมูลค่า
ราคาประเมิน
ปลูกสร้างตาม ฐานภาษี
อัตราภาษี
ทุนทรัพย์
สัดส่วนการใช้ ที่ได้รับยกเว้น
(ร้อยละ)
ที่ต้องเสียภาษี
ประโยชน์
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ภ.ด.ส. ๒
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ที่

ชื่ออาคารชุด

เลขทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตั้งอาคารชุด

ลักษณะการ
เลขที่ห้องชุด
ทาประโยชน์

ขนาดพื้นที่รวม
(ตารางเมตร)

ราคาประเมินต่อ
ตารางเมตร
(บาท)

ราคาประเมิน
ห้องชุด
(บาท)

หักมูลค่าฐาน
ภาษีที่ได้รับ
การยกเว้น
(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมินทุนทรัพย์
ที่ต้องเสียภาษี
(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ภาษีที่ดิน และสิ่ ง ปลู กสร้ าง พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ประกาศราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี
ณ ส านั กงานหรื อที่ทาการขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของปีนั้น จึงจาเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
กำหนดทีด่ ินหรือสิง่ ปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้วำ่ งเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ
พ.ศ. 2562
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๓๗ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถทำประโยชน์ได้ แต่ไม่มีกำรทำประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปี
ที่ผ่ำนมำ เว้นแต่กำรที่ไม่สำมำรถทำประโยชน์นั้นเนื่องจำกมีเหตุธรรมชำติหรือเหตุพ้นวิสัย
(๒) สิ่งปลูกสร้ำงที่โดยสภำพสำมำรถทำประโยชน์ได้ แต่ถูกทิ้งร้ำงและไม่มีกำรทำประโยชน์
ในสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตลอดปีที่ผ่ำนมำ
ข้อ ๒ ลั ก ษณะที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ไ ม่ ไ ด้ ท ำประโยชน์ ต ำมควรแก่ ส ภำพให้ เ ป็ น ไป
ตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถทำประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม แต่มีกำรทำประโยชน์
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศกำหนดตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสอง ตลอดปีที่ผ่ำนมำ
(๒) สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งที่ ก่ อ สร้ ำ งหรื อ ปรั บ ปรุ ง เสร็ จ แล้ ว และโดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์
ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรื อ เป็ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย หรื อ ท ำประโยชน์ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ำรท ำประโยชน์
ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อำศัย แต่ไม่มีกำรใช้ประโยชน์ตลอดปีที่ผ่ำนมำ
ข้อ ๓ ควำมในข้อ ๑ และข้อ ๒ มิให้ใช้บังคับกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินที่อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเพื่อทำประโยชน์ หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
(๒) ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ถูกรอนสิทธิในกำรทำประโยชน์โดยกฎหมำย หรือโดยคำสั่ง
หรือคำพิพำกษำของศำล
(๓) ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลูก สร้ ำงที่ อ ยู่ ระหว่ำ งกำรพิ จ ำรณำคดี ของศำลเกี่ ย วกับ กรรมสิ ทธิ์ห รือ
สิทธิครอบครอง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ในกำรพิจำรณำว่ำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำ
หรื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ทำประโยชน์ ต ำมควรแก่ ส ภำพ ให้ ค ำนึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อม สภำพภู มิ ป ระเทศ สภำพดิน
ควำมลำดชันของพื้นดิน และกำรทำประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง ในบริเวณใกล้เคียง
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๓๗ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์
ตำมควรแก่สภำพให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ของที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนแก่ผู้ มีห น้ำ ที่
เสียภำษี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

กฎกระทรวง
การผ่อนชาระภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๕๒ วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขอผ่อนชาระภาษีเป็นงวดได้ โดยเงินภาษีขั้นต่าที่จะมีสิทธิ
ผ่อนชาระได้ต้องมีจานวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป
ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีประสงค์ขอผ่อนชาระภาษีในปีใด ให้ผู้เสียภาษียื่นหนังสือขอผ่อน
ชาระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเดือนเมษายนของปี
ข้อ ๓ การผ่อนชาระภาษี ให้แบ่งชาระได้ไม่เกินสามงวด งวดละเท่า ๆ กัน ภายใน
กาหนดเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) งวดที่หนึ่ง ชาระภายในเดือนเมษายนของปี
(๒) งวดที่สอง ชาระภายในเดือนพฤษภาคมของปี
(๓) งวดที่สาม ชาระภายในเดือนมิถุนายนของปี
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๔๑ ก

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษีอาจขอ
ผ่ อนช าระเป็ น งวดได้ โดยหลั กเกณฑ์และวิธีการในการผ่ อนช าระให้ เป็ นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง
สมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารผ่ อ นช าระภาษี เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกแก่ ผู้ เ สี ย ภาษี ม ากยิ่ ง ขึ้ น
จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
การงดหรือลดเบี้ยปรับ
พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ง ดเบี้ ย ปรั บ ภาษี ค้ า งช าระส าหรั บ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ถู ก ยึ ด หรื อ อายั ด
ตามกฎหมาย
ข้อ ๒ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับยื่นคาร้องเป็นหนังสือ พร้อมด้วยสาเนาเอกสาร
หรือหลักฐานที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีคาสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีภาษีนั้น
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง
ให้มีคาสั่งงดเบี้ยปรับ
ข้อ ๓ การงดเบี้ยปรับตามข้อ ๒ ให้มีผลนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามกฎหมาย
มีคาสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง แล้วแต่กรณี
กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้การงดเบี้ยปรับมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๑ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มกราคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็น
การบรรเทาภาระภาษีค้างชาระให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรือ
อายัดตามกฎหมาย จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคสาม มาตรา 23 วรรคสี่
มาตรา 24 มาตรา 30 มาตรา 56 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง มาตรา 63 วรรคสอง และมาตรา 74
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
“กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ซึ่งได้รับเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
“เหตุ อั น พ้ น วิ สั ย ที่ จ ะป้ อ งกั น ได้ โ ดยทั่ ว ไป” หมายความว่ า เหตุ ที่ เ กิ ด จากสาธารณภั ย
เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟป่า
ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม
และภัยอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ก่อการร้าย กองกาลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทาให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
และยากที่จะป้องกัน ได้โดยทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วย
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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หมวด 1
การเลือกกรรมการภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม
และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง
ส่วนที่ 1
การเลือกกรรมการภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม
ข้อ 5 ในกรณีไม่มีกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือว่างลง หรือมีจานวนน้อยกว่าห้าคน
ให้ ส านั ก งานส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ นจั ง หวัด ส ารวจจั ด ท าบัญ ชี รายชื่ อนายกเทศมนตรี หรื อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ที่ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศรายชื่อ โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด และสานักงานหรือที่ทาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จะดาเนินการคัดเลือกผู้แทนตาแหน่งนั้น
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้กาหนดจานวนกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะรับสมัครคัดเลือก
วันที่ เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือกด้วย
ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี ตามบัญชีรายชื่อตามข้อ 5 ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการภาษีทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ จะต้องส่งหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อ 7 องค์ประชุมของการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีนายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เข้าร่วมประชุม ดังนี้
(1) มีนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีรายชื่อน้อยกว่าสิบคน
ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าจานวนสามคน ถือเป็นองค์ประชุม
(2) มีนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีรายชื่อตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
ต้องมีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ถือเป็นองค์ประชุม
ข้อ 8 ให้ น ายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี คนหนึ่ง
มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามจานวนที่ประกาศคัดเลือกแต่ไม่เกิน
ห้าคน
ข้อ 9 วิ ธี ก ารคัด เลือ กนายกเทศมนตรี หรื อ นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัด
เพื่อเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) วิ ธี ล งคะแนน ให้ แ จกใบลงคะแนนที่ มี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ท า
เครื่องหมายกากบาท (X) แล้วนามาหย่อนลงในภาชนะที่กาหนด
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(2) การตรวจนับคะแนน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ตรวจ
นับคะแนน
(3) กรณีใบลงคะแนนตาม (1) มีการลงคะแนนคัดเลือกเกินจานวนที่คัดเลือก ไม่ให้นา
ใบลงคะแนนนั้นมานับคะแนน
(4) ในกรณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ ค ะแนนเท่ า กั น ในล าดั บ เดี ย วกั น หลายคน ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลากรายชื่ อ
ผู้ได้คะแนนเท่ากัน เพื่อเรียงลาดับที่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว
(5) เมื่อตรวจนั บคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัด ทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิน และสิ่ ง ปลู ก สร้ าง โดยเรี ย งตามล าดับ คะแนนจากสู ง ไปหาต่า
พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกดังกล่าวด้วย แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศบั ญชี รายชื่อ ผู้ ไ ด้รั บเลื อกเป็น กรรมการภาษีที่ ดิน และสิ่ ง ปลู กสร้ าง โดยปิ ด ไว้ ใ นที่ เปิด เผย
ณ ศาลากลางจังหวัด และสานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบต่อไป
(6) ให้ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งตาม (5)
มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันประชุมคัดเลือก
ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ต้องดาเนินการคัดเลือก ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) มีผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีรายชื่อ
ตามข้อ 5 จานวนห้าคน หรือน้อยกว่าห้าคน หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร
(2) มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จานวนห้าคน หรือ น้อยกว่าห้าคน
หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร
ข้อ 11 ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ส มั ค รเป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ มี ผู้ ส มั ค ร
แต่น้ อยกว่าจานวนที่รับสมัคร ให้ ดาเนิ นการคัด เลือกโดยใช้วิธีประชุมนายกเทศมนตรี หรือนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี คั ดเลือกกันเองให้ครบตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง โดยให้นาความ
ในข้อ 9 (2) (3) (4) (5) และ (6) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 12 เมื่ อ กรรมการภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูก สร้ าง มี จ านวนน้ อยกว่ าห้า คนหรือน้ อยกว่า
ที่ จ ะประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กตามข้ อ 10 (1) และภายหลั ง มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี เพิ่มขึ้น ให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ให้ครบจานวนตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ 13 การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นอานาจเฉพาะตัว ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องกระทาด้วยตนเอง ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะทาหน้าที่แทนหรือจะมอบให้
ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้
ข้อ 14 เมื่อตาแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีหรือว่างลง หรือมีจานวน
น้อยกว่าห้าคน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตามข้อ 9 (6) ซึ่ งมีลาดับสูงสุดในขณะนั้น
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนตาแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเหตุ
ดังกล่าว โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด และสานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แทนตาแหน่งที่ว่างทราบโดยเร็ว
ส่วนที่ 2
การเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามมาตรา 74 วรรคสอง
ข้อ 15 การเลื อ กผู้ แ ทนของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
เพื่อเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี จานวนไม่เกินสองคน ให้นาความในส่วนที่ 1
การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด 2
การแจ้งและการส่งเรื่องเกี่ยวกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา 23 วรรคสี่
ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ได้ให้คาปรึกษาหรื อ
คาแนะนาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา
โดยอย่างน้อยให้มีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) หนังสือขอคาปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดซึ่งมีการอ้างอิง
ประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) หนังสือให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
(๔) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ข้อ 17 กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือกระทรวงมหาดไทย
เคยมีคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็น
เดี ย วกั น หรื อ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น มาก่ อ นแล้ ว ปลั ด กระทรวงมหาดไทยจะตอบโดยส่ ง ค าวิ นิจฉัย
ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน าที่ เ คยให้ ไ ว้ ไ ปให้ ค ณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด
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โดยไม่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ มี ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ใหม่ ก็ ไ ด้ เว้ น แต่ กรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรพิจารณาทบทวนคาวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา 23
ข้อ 18 เมื่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งส่ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ค าปรึ ก ษา
หรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 19
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาตามมาตรา 23 แล้ว ให้กระทรวงมหาดไทย
แจ้งคาวินิ จฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนาดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด อื่ น และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ข้อ 19 กระทรวงมหาดไทยอาจดาเนิ นการเผยแพร่คาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือคาแนะนา
ของกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด 3
การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง ตามมาตรา 24
ข้อ 20 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ จานวนภาษีที่จัดเก็บ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐาน
ในการคานวณภาษีของปีที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ต้องจัดส่งและรวบรวมให้แก่กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
(1) รายงานสรุปผลการจัด เก็บภาษีที่ ดินและสิ่ งปลู กสร้างที่อ ยู่ใ นข่ ายต้องเสี ยภาษีของปี
ที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) จานวนผู้เสียภาษี
(ข) จานวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้
(ค) จานวนผู้ค้างชาระภาษี
(ง) จานวนเงินภาษีค้างชาระ
(2) ข้อมูลการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการ
คานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
ข้อ 21 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลตามข้อ 20 ให้แก่คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
ตามข้ อ 20 พร้ อ มทั้ ง เสนอแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาการจั ด เก็ บภาษี ที่ ดิ นและสิ่ ง ปลู ก สร้ างให้แ ก่
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กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทาขึ้น
ข้อ 22 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับรายงานตามข้อ 21 แล้ว
จัดส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ดังนี้
(1) จัดส่งข้อมูลตามข้อ 20 (1) และ (2) และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ 21
ให้กระทรวงการคลัง
(2) จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ตามข้ อ 20 (1) และข้ อ เสนอแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาตามข้ อ 21
ให้คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด 4
การจัดทาบัญชีรายการทีด่ ินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 30
ข้อ 23 ให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนาข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลู กสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส ารวจแล้ ว มาจั ด ท าบั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เพื่ อ ประกาศไว้
ณ ส านั ก งานหรื อ ที่ ท าการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ สถานที่ อื่ น ตามที่ เ ห็ น สมควร
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) รายการที่ดิน ประกอบด้วย
(ก) ประเภทที่ดิน
(ข) เลขที่เอกสารสิทธิ์
(ค) เลขที่ดิน
(ง) หน้าสารวจ
(จ) จานวนเนื้อที่ดิน
(ฉ) ลักษณะการทาประโยชน์ในที่ดิน
(๒) รายการสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
(ก) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
(ข) เลขที่สิ่งปลูกสร้าง
(ค) จานวนพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
(ง) ลักษณะการทาประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง
(จ) อายุสิ่งปลูกสร้าง
(๓) รายการอาคารชุด ประกอบด้วย
(ก) ชื่ออาคารชุด
(ข) เลขที่ห้องชุด
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(ค) จานวนพื้นที่ห้องชุด
(ง) ลักษณะการทาประโยชน์ในห้องชุด
ข้อ 24 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยจัดทาแยก
เป็นชุดเรียงลาดับตามประเภทที่ดิน และชื่ออาคารชุด
ข้อ 25 การจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบตามข้อ 24
ให้ระบุลาดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
หมวด 5
การลดหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 วรรคหนึง่
ข้อ 26 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในปีต่อไปเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีได้ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ประกาศให้ ผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ป ระสงค์ จ ะขอลดหรื อ ยกเว้ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อั น พ้ น วิสั ย ที่ จ ะป้ อ งกั นได้โ ดยทั่ วไปมาลงทะเบี ย นแจ้ ง รายชื่ อ และรายละเอียด
ความเสี ย หายของที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อั น พ้ น วิ สั ย ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น ภายใน
ระยะเวลา สถานที่ และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนด
(2) ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่มาลงทะเบียนตาม (1) ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการสารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย
ของผู้เสียภาษีที่มีรายชื่อในประกาศตาม (2)
(4) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี จานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับ
ความเสียหายหรือถูกทาลาย และจานวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(ก) เสียหายไม่เกินสองในสามของจานวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย
(ข) เสียหายเกินกว่าสองในสามของจานวนเนื้อที่ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี
(5) รายงานบัญชีตาม (4) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี เพื่อขอความเห็นชอบ
การลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา ดังนี้
(ก) รอบที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน
(ข) รอบที่สอง ภายในเดือนสิงหาคม
(ค) รอบที่สาม ภายในเดือนธันวาคม
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(6) เมื่ อ คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) กรณีลดภาษี ให้ เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจานวนที่คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว
ในปีต่อไป
(ข) กรณียกเว้นภาษี ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป
ข้อ 27 นอกจากกรณีมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอน หรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
ต้องซ่อมแซมในส่วนสาคัญ โดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นคาร้องขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไปได้ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ยื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ได้ รั บ ความเสีย หาย หรื อ ถู ก รื้ อถอน หรื อ ท าลาย หรื อ ช ารุ ด เสี ย หายจนเป็น เหตุใ ห้ต้ องซ่อมแซม
ในส่วนสาคัญ
(2) ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น แต่ งตั้งเจ้ าหน้าที่ เพื่ อดาเนินการส ารวจเนื้อที่ ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีที่มายื่นคาร้องตาม (1)
(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี จานวนพื้นที่และสัดส่วนของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอน หรือทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้อง
ซ่อมแซมในส่วนสาคัญ และจานวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้บางส่วน ให้ลดภาษีลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
(ข) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ให้ได้รับยกเว้นภาษี
(4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีตาม (3) รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณี เพื่อขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา ดังนี้
(ก) รอบที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน
(ข) รอบที่สอง ภายในเดือนสิงหาคม
(ค) รอบที่สาม ภายในเดือนธันวาคม
(5) เมื่ อ คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด หรื อ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดาเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ก) กรณีลดภาษี ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจานวนที่คณะกรรมการภาษี
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว
ในปีต่อไป
(ข) กรณียกเว้นภาษี ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป
หมวด 6
การออกคาสัง่ และทาการตรวจค้น และการเข้าไปในทีด่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษี
ตามมาตรา 63 วรรคสอง
ข้อ 28 การตรวจค้น ต้อ งกระท าในเวลาระหว่า งพระอาทิ ต ย์ ขึ้นถึง พระอาทิ ต ย์ ต ก หรือ
ในระหว่างเวลาทาการของผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ข้อ 29 การตรวจค้นต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับชาระภาษีค้างชาระ
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยต้องมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานต่าง ๆ ก่อนดาเนินการตรวจค้น
ข้อ 30 คาสั่งให้ ทาการตรวจค้น ให้จัด ทาขึ้นจานวนสามฉบับ ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ฉบับที่หนึ่งนาไปแสดงแก่ผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่สองติดไว้กับสมุดคาสั่งให้ทาการตรวจค้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึกเสนอคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการทาการตรวจค้น
ข้อ 31 ในการตรวจค้น
(1) เจ้าหน้ าที่ซึ่งทาการตรวจค้นในแต่ละครั้ง ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสองคน โดยมีข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าประเภทวิชาการระดับชานาญการ หรือประเภท
ทั่วไประดับชานาญงานขึ้นไป เป็นหัวหน้าชุดที่ทาการตรวจค้น
(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งทาการตรวจค้นจะต้องแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น
ทุกกรณี พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับการตรวจค้นทราบถึงความประสงค์ในการตรวจค้น โดยแสดงความบริสุทธิ์
ให้ผู้รับการตรวจค้นเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้นไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา และให้บันทึก
ไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของคาสั่งตรวจค้นฉบับที่หนึ่ง พร้อมให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อรับ ทราบ
คาสั่งตรวจค้นนั้น หากผู้รับการตรวจค้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกถึงเหตุนั้นไว้ด้วย
(3) ต้องกระทาต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น หากไม่สามารถทาการตรวจค้นได้ด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าพนักงานตารวจแห่งท้องที่นั้นทราบ เพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น
(4) ต้ อ งใช้ ค วามละเอี ย ดรอบคอบมิ ใ ห้เอกสาร หลั ก ฐานที่เ กี่ย วกั บการบั งคับ ชาระภาษี
ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้ และให้ใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่สาคัญและเป็นประโยชน์
ต่อการบังคับชาระภาษีเท่านั้น
(5) ต้องทาการตรวจค้นโดยสุภาพ ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย กระจัดกระจาย
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประกอบการของผู้รับการตรวจค้นจนเกิน
ความจาเป็น
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ข้อ 32 การตรวจค้นที่ไม่อาจกระทาต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้น
นาพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานีตารวจแห่งท้องที่เพื่อลงบันทึกประจาวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตารวจ
แห่งท้องที่
ข้อ 33 การปฏิบัติเมื่อทาการตรวจค้นแล้วเสร็จ
(1) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ท าการตรวจค้ น จั ด ท าบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการตรวจค้ น ตามแบบท้ า ย
ระเบียบนี้จานวนสามฉบับ พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง และให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อ
รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกล่าว โดยบันทึกฉบับที่หนึ่งมอบให้กับผู้รับการตรวจค้น ฉบับที่สอง
ติดไว้กับสมุดคาสั่งให้ทาการตรวจค้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึก
เสนอคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการทาการตรวจค้น
(2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้น ลงลายมือชื่อกากับเอกสารหลักฐาน
ที่ทาการตรวจยึดทุกฉบับ หากจานวนเอกสารหลักฐานมีจานวนมาก ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าชุด
ว่าจะลงนามเฉพาะในเอกสารที่เห็นว่าสาคัญก็ได้
ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาการตรวจค้นจัดทาบันทึกเพื่อรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที หรือในวันทาการแรก โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงคาสั่งตรวจค้น การแสดงบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนเข้าทาการตรวจค้น
(2) ชื่ อ ผู้ รั บ การตรวจค้ น หากเป็ น กรณี อื่ น ซึ่ ง ไม่ มี ผู้ รั บ การตรวจค้ น หรื อ มี ก ารแจ้ ง ให้
เจ้าพนักงานตารวจแห่งท้องที่นั้นทราบเพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น ให้แสดงรายละเอียดไว้ด้วย
(3) วัน เวลาที่เริ่มทาการตรวจค้น และสิ้นสุดการตรวจค้น
(4) ลักษณะการตรวจค้น การตรวจพบเอกสารหลักฐาน การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน
และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการตรวจค้น
ข้อ 35 การออกคาสั่งตรวจค้น จะต้องจัดทาทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน และการนับเลข
ของคาสั่งตรวจค้น ให้นับตามปีปฏิทิน
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ภ.ด.ส. ๓
แบบบัญชีรายการทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ....................................................
รายการที่ดิน
ตาแหน่งที่ ดิน
ที่

จานวนเนือ้ ที่ ดิน

รายการสิ่ งปลู กสร้าง
ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ว.)

เลขที่
สถานที่ ตั้ง
ประเภท
ประกอบ
เอกสาร
หน้า (หมู่ที่/ชุมชุน,
ที่ ดิน
เลขที่ ดิน
ไร่ งาน ตร.ว. เกษตร อยู่ อาศัย
สิท ธิ์
ตาบล)
สารวจ
กรรม

อื่ นๆ

ใช้
ว่างเปล่า/
ประโยชน์ ที่ บ้านเลขที่
ไม่ทา
หลาย
ประโยชน์
ประเภท

ประเภท
สิ่ งปลูกสร้ าง
(ตามบัญชี
กรมธนารั กษ์)

ลักษณะการทาประโยชน์ (ตร.ม.)
ลักษณะ
อายุ
ขนาดพื้นที่ รวม
สิ่ งปลูกสร้ าง
ว่างเปล่า/ โรงเรื อนหรื อ หมาย
ของสิ่ งปลูกสร้ าง ประกอบ
(ตึก/ไม้/
สิ่ งปลูกสร้ าง เหตุ
อยูอ่ าศั ย อื่ นๆ
ไม่ทา
(ตร.ม.)
เกษตรกรรม
ครึ่ งตึกครึ่ งไม้)
(ปี)
ประโยชน์

คำสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ที่........../....................
เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นของผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ตาบล.......................เขต/อาเภอ....................จังหวัด.................. ...
สานักงานอยู่ที่.........................................................................................................................................
ได้ ค้ า งช าระภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจ าปี ภ าษี . ..................ถึ ง ปี ภ าษี . ....................เป็ น เงิ น
.....................................บาท...........สตางค์ (.............................) เบี้ยปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงิ น เพิ่ ม เป็ น เงิ น .....................................บาท...........สตาง ค์
(.............................) โดย (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/...........
ลงวันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ชาระค่าภาษีค้างชาระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ชาระค่าภาษีค้างชาระ
ให้เป็นการเสร็จสิ้นไป
เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิ นตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู กสร้ าง พ.ศ. 2562 อาศัย อานาจตามความในมาตรา 63 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ภ าษีที่ ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ชื่อตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ออกคาสั่ง) จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาทาการตรวจค้น
ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
2. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
3. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
ณ สถานที่และหรือเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ดังต่อไปนี้ คือ...............................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เวลา......................น. ถึงเวลา........................ ..น.
ลงชื่อ..........................................
(..........................................)
(ตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)
ผู้ออกคาสั่ง :
คาเตือน :

ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคาสั่งนี้ ต้องแสดงบัตรประจาตัวของตน และแสดงคาสั่งให้ตรวจค้นนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และให้บันทึกวันเดือนปีที่ได้จัดการดังกล่าวไว้ในด้านหลังของคาสั่งนี้ด้วย

ใบรับเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ
สถานที่บันทึก...................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า..................................................................ตาแหน่ง...................................................
สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ตาแหน่ง.............................................................................................................................................................
ได้มาทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ราย....................................................................
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย......................... ......แขวง/
ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... สานักงานอยู่ที่......................................
............................................................................................................................ ............. ตามคาสั่งให้ทาการ
ตรวจค้ น ยึ ด บั ญ ชี เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ของผู้ เ สี ย ภาษี ข อง (ชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น )
เลขที่.....................ลงวันที่..............................
ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาษีค้างชาระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพื่อดาเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว้
ดังต่อไปนี้……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพื่อดาเนินกิจการของท่าน
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..................................................... .
ลงชื่อ.......................................... ผู้ยึด
(..........................................)
ลงชื่อ............................................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งที่ยึด
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..........................................)

บันทึกผลกำรตรวจค้นยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นของผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
บันทึกฉบับ นี้ได้ทาที่ บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... ..........
เมื่อวันที่....................................................เวลา...........................น.
วันนี้ เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ต าแหน่ ง ...................................................สั ง กั ด ..... .......................................................พร้ อ มด้ ว ย
............................................................................................................ตาแหน่ง...................................................
ได้มาทาการตรวจสอบ ค้น หรื อยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ราย............................................................. .......
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย...............................แขวง/
ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... สานักงานอยู่ที่............................ ..........
......................................................................................................................................... ตามคาสั่งให้ทาการ
ตรวจค้ น ยึ ด บั ญ ชี เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ของผู้ เ สี ย ภาษี ข อง (ชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น )
เลขที่.....................ลงวันที่..............................
ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงคาสั่งตรวจค้น และบัตรประจาตัวให้ผู้รับการตรวจค้น
ดูแล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ....................... ...........................
โดยมี..................................................................................เป็นผู้ทาการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นปรากฏว่า..............................………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโดย.........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโดย……………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้ทาให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.......................................... ผู้นาการตรวจค้น
(..........................................)
ลงชื่อ............................................ เจ้าหน้าที่
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... ผู้รับการตรวจค้น
(..........................................)
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 10 มาตรา 28 วรรคสาม มาตรา 33
มาตรา 34 มาตรา 44 วรรคสอง มาตรา 51 วรรคหนึ่ง มาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 73
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนเช่าในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างใดตามมาตรา 10 ให้สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ตามรายการที่กาหนด ดังนี้
(1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
(ก) การโอนที่ดิน ประกอบด้วย
๑) รูปแปลงที่ดินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเนื้อที่ดิน
๒) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าสารวจ และเลขที่ดิน
๓) ที่ตั้งที่ดิน ประกอบด้วย ระวาง ตาบล อาเภอ จังหวัด และมาตราส่วนในระวาง
๔) เนื้อที่ (ไร่/งาน/ตารางวา)
๕) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
๖) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง แล้วแต่กรณี
๗) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
(ข) การโอนสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
๑) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เลขหน้าสารวจ และเลขที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่
๒) ที่ตั้งที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ประกอบด้วย ระวาง ตาบล อาเภอ และจังหวัด
๓) ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
๔) ชื่อของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
๕) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แล้วแต่กรณี
๖) ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
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(ค) การโอนห้องชุด ประกอบด้วย
1) ชื่ออาคารชุด เลขทะเบียนอาคารชุด และที่ตั้งอาคารชุด ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน
เลขที่ ตาบล อาเภอ จังหวัด
2) เลขที่ของห้องชุด ชั้นที่ และชื่ออาคารหรือเลขที่อาคาร
3) เนื้อที่ห้องชุด
4) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์
5) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ แล้วแต่กรณี
6) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์
(2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า
(ก) ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่าตามข้อ (1)
(ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
1) ชื่อของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
2) เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
3) ที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า
1) วันทาสัญญาเช่า และระยะเวลาการทาสัญญาเช่า
2) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเช่ า เช่ น เพื่ อ เกษตรกรรม อยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ
ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจาตัวพนักงานสารวจตามมาตรา 28 วรรคสาม
โดยกาหนดอายุการใช้งานบัตรประจาตัวพนักงานสารวจ ดังนี้
(1) กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร
(2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม (1) ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินกาหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ
กาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด
อันมีผลทาให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ดังกล่าว โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่
ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา 33 เฉพาะกรณี ดังนี้
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(1) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เป็นการใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ
(2) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรื อทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
(3) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ
(4) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เป็นการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย
เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากผู้เสียภาษีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
และมีคาสั่งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป
ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศกาหนดระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ของผู้ เ สี ย ภาษี แ ต่ ล ะรายตามบั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
แจ้งผลการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา 34 ทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทาเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการรับส่ง
ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพและอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้ โดยจัดทา
เป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา 44 วรรคสอง
ข้อ ๗ การชาระภาษีผ่านธนาคาร หมายความว่า การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ า ง
ผ่านธนาคารที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่าระบบ e-LAAS และให้หมายความรวมถึง
ระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

การชาระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบฐานข้ อ มู ล ผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
บนระบบ e-LAAS กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ให้เพิ่มฐานข้อมูลผู้เสียภาษีบนระบบ e-LAAS
(๒) ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ
สาหรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติสาหรับโอนเงินจากบัญชี
เงิน ฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งรหัสสาหรับการใช้บริการชาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร
(๓) การช าระภาษี ผ่ านธนาคารให้องค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นนารหัส Company Code
สาหรับการใช้บริการชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากาหนดข้อมูลการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านธนาคาร เพื่อสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับชาระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS และพิมพ์
แบบทดสอบรหั ส บาร์โ ค้ด เพื่ อ น าไปทดสอบที่ ธนาคาร เมื่ อ ผ่ า นการทดสอบ ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับชาระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS
(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินผ่านธนาคารจากระบบ e-LAAS
(๕) ให้ผู้เสียภาษีนาเอกสารแจ้งการประเมินภาษี และแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร
จากระบบ e-LAAS ไปชาระภาษีที่ธ นาคาร เพื่อนาเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที
(๖) ให้ ธ นาคารส่ ง ข้ อ มู ล การรั บ ช าระภาษี ผ่ า นธนาคารให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ผ่านระบบ e-LAAS ทุกสิ้นวัน เพื่อให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น
(๗) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รับ เงิน จากระบบ e-LAAS เพื่ อ ส่ ง ให้ กับ
ผู้เสียภาษี พร้อมจัดทาใบนาส่งเงิน และใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงินเพื่อบันทึกบัญชีบนระบบ e-LAAS
ข้อ ๘ การชาระภาษีโดยวิธีการอื่น หมายความว่า การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านนิติบุคคลที่ได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบการรับชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคล
บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า ระบบ e-LAAS และให้
หมายความรวมถึงระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง
การชาระภาษีโดยวิธีการอื่นให้นาวิธีการชาระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ ๗ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๑ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อ ๙ แบบบัตรประจาตัวพนักงานสารวจตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 33 แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา 44
วรรคสอง แบบคาร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา 54 วรรคสอง แบบคาร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แบบบัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
--------------------ด้านหน้า

รูปถ่ายขนาด
2.5 x 3 ซม.
5.4 ซ.ม.

......................
ลายมือชื่อ

เลขประจําตัวประชาชน
.....................................................
ชื่อ ....................................................................
ตําแหน่ง............................................................
สังกัด ...............................................................
พนักงานสํารวจตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
....................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง ....................................................
ผู้ออกบัตร

8.4 ซ.ม.
ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ออกบัตร

ด้านหลัง
บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
.

5.4 ซ.ม.

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จังหวัด......................................
เลขที่ ............../................
วันออกบัตร ........../........../..........
บัตรหมดอายุ........../........../..........

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ
8.4 ซ.ม.

.

ภ.ด.ส. 5
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้าง
เขียนที่...................................................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............
ถนน..................................................ตําบล......................................................อําเภอ...........................................
จังหวัด.......................................................ขอยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท
๑. ที่ดิน จํานวน.................แปลง ดังนี้
๑.๑ แปลงที่......ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ตําบล......................
อําเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
เนื้อที่ดิน.........ไร่.........งาน..........ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทําประโยชน์...............................................................
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์...............................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ....
ฯลฯ
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน.................หลัง ดังนี้
๒.๑ หลังที่........ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ตําบล.........................
อําเภอ...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม. เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ทําประโยชน์........................................................
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน............................ พ.ศ. ....
ฯลฯ
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน.................ห้อง
ดังนี้
๓.๑ ชื่ออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่.....................
ตั้งอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ.............................................ขนาดพื้นที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดนี้ใช้ทําประโยชน์..............................................................บัดนี้ อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว
ใช้ทําประโยชน์.....................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ............
ฯลฯ
(ลงชื่อ).............................................ผู้แจ้ง
(.............................................)
(ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
(...........................................)
ตําแหน่ง..............................................

ภ.ด.ส. 6
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
ประจําปีภาษี พ.ศ. ....
ที่............................/............................

สํานักงาน/ที่ทําการ...............................
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….

เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน ................................................................................
ตามที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย
๑. ที่ดิน จํานวน .........แปลง
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน..............หลัง
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน........ห้อง/หลัง
พนั ก งานประเมิ น ได้ ทํ า การประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแล้ ว เป็ น จํ า นวนเงิ น
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
ฉะนั้ น ขอให้ ท่ า นนํ า เงิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไปชํ า ระ ณ สํ า นั ก งาน/ที่ ทํ า การ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ.............................................................................
ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
อนึ่ ง หากท่ านได้ รับ แจ้ งการประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลูก สร้างแล้ ว เห็ น ว่าการประเมิ น
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญ ญั ติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(............................................)
ตําแหน่ง..............................................
พนักงานประเมิน

ภ.ด.ส. ๗
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
ชื่ อเจ้าของที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ ครอบครองที่ดิน...............................................................................................................................................................................
คํ านวณราคาประเมินทุ นทรั พย์ ของที่ ดิน
คํ านวณราคาประเมินทุ นทรั พย์ ของสิ่ งปลู กสร้ าง
รวมราคา หั กมูลค่ า คงเหลือ
ค่ าเสื่อม
ราคา
รวมราคา
ราคาประเมิน ประเมินของ ฐานภาษี ราคาประเมิ น อั ตรา
ลั กษณะ จํ านวนเนื้อที่ ดิน
ขนาดพื้นที่
ราคาประเมิน ราคาประเมิน
ประเภท
อายุ คิ ดเป็น สิ่ งปลู กสร้ าง ที่ ดินและ
ที่ ได้ รับ ทุ นทรัพย์ ภาษี
ประเมิน ประเมิน
ประเภทของ
คํ านวณเป็ น
ที่
การทํ า
สิ่ งปลู กสร้ าง
ต่ อ ตร.ว. ของที่ ดิน ที่
ที่ ดิน/เลขที่
ต่ อ ตร.ม. สิ่ งปลู กสร้ าง โรงเรือน ค่ าเสื่อม
สิ่ งปลู กสร้ าง
หลั งหั ก สิ่ งปลู กสร้ าง ยกเว้น ที่ ต้องชํา ระ (ร้ อยละ)
ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว. ตร.ว.
(ตร.ม.)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ปี) (บาท) ค่ าเสื่ อม (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ ได้ทําประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์ หลายประเภท

จํ านวน
ภาษี ที่ต้อง
ชําระ
(บาท)

ภ.ด.ส.๘
แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุ ด/ห้องชุ ด
ชื่ อเจ้าของอาคารชุ ด/ห้องชุ ด..............................................................................................................

ที่

ชื่ออาคารชุด
/ห้ องชุด

เลขทะเบี ยน
อาคารชุด

ที่ ตั้งอาคารชุด/
ลั กษณะ
ขนาดพื้นที่ รวม
เลขที่ ห้ องชุด
ห้ องชุด
การทํ าประโยชน์
(ตร.ม.)

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อื่นๆ
๓. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ ได้ทําประโยชน์ ตามควรแก่สภาพ

ราคาประเมิน
ต่ อ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร หั กมูลค่ าฐานภาษี
ที่ ได้ รับการยกเว้น
ชุด/ห้ องชุด
(บาท)
(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิ น
ทุนทรัพย์
ที่ต้ องชํา ระภาษี
(บาท)

อั ตราภาษี
(ร้ อยละ)

จํ านวนภาษี
ที่ ต้องชําระ
(บาท)

ภ.ด.ส. ๙
คําร้องขอรับเงินภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้างคืน
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
เรียน..........................................................
ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.........................................................
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......................................
ได้ ชํ า ระเงิ น ค่ า ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจํ า ปี พ.ศ. .............. จํ า นวน.......................บาท
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่............................................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว)
เนื่องจาก

มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จํานวน........................บาท
ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย
โดยได้ยื่นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการชําระเงิน
๒. หนังสือมอบอํานาจกรณียื่นคําร้องแทน
๓. บัตรประจําตัวประชาชน
๔. อื่น ๆ .................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.............................................................)
วันที่........................................................

..............................................................................................................................................................................
ได้รับคําร้องฉบับนี้
แต่วันที่...............................................................
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(.............................................................)
หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ยื่นคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภ.ด.ส. ๑๐
คําร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
เรื่อง ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน .............................................................................
ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี
พ.ศ. .... ตามหนั งสื อ แจ้ งการประเมิ น เลขที่ ....../...........ลงวัน ที่ .......... เดือ น............................. พ.ศ. .....
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่....... เดือน...................................... พ.ศ. .... นั้น
ข้าพเจ้า.........................................................................ขอยื่นคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เนื่องจาก............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน...............ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นคําร้อง
(.......................................................)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้รับคําร้องฉบับนี้ตั้งแต่วันที่......... เดือน............................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง
(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ภ.ด.ส. 11
-ตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มที่................
เลขที่................
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. ….
ได้รับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................
อํ า เภอ/เขต...............................จั ง หวั ด ............................................... ตามหนั ง สื อ แจ้ ง การประเมิ น
เลขที่............/.................ลงวันที่........... เดือน..................... พ.ศ. .... ประจําปีภาษี พ.ศ. ....
ที่

รายการ

๑
๒
๓

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เบี้ยปรับ ร้อยละ…..
เงินเพิ่มกรณีชําระเกินกําหนดเวลา..........เดือน

จํานวนเงิน
บาท
สตางค์

หมายเหตุ

ตัวอักษร (.......................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(...................................................)

ลงชื่อ......................................พนักงานเก็บภาษี
(........................................)

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินไี้ ม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
(มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารคานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยูอ่ าศัยและมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 4๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กรณี ที่ ดิน และสิ่ งปลูก สร้างที่เจ้าของเป็น บุค คลธรรมดาใช้เป็ นที่ อยู่อาศัยและมีชื่ อ
อยู่ในทะเบี ยนบ้ านตามกฎหมายว่าด้ ว ยทะเบี ยนราษฎร ให้ นามู ลค่าของที่ ดิ นและสิ่ งปลูก สร้างนั้ น
หักด้วยห้าสิบล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่คานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
ข้อ ๒ กรณีสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ให้นามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยสิบล้านบาท หากมูลค่าของ
ฐานภาษีที่คานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน
เฉพาะส่วนทีไ่ ด้ยนิ ยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกาหนดหลักเกณฑ์
ให้ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้น
จากการจัดเก็บภาษี ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทรัพย์สินที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดทาข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สิน
เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหนั งสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย โดยต้องตกลงยินยอมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี
ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ
ณ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และในที่ซึ่งทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติตามประกาศฉบับนี้
ตั้งอยู่
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ยกเว้นภาษีทดี่ นิ หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ
หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ย กเว้ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า งที่ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของมู ล นิ ธิ ห รื อ องค์ ก ารหรื อ
สถานสาธารณกุ ศ ล ตามรายชื่ อ ที่ ก ระทรวงการคลั ง ประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข)
แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๘ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดเก็บภาษีทดี่ ินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(๑) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์
ประเภทเดียวกันทั้งหมดบนที่ดินในส่วนที่เป็นที่ตั้ง ให้วัดขนาดพื้นที่ของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว และให้คานวณฐานภาษีโดยใช้มูลค่าของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นแยกตามการใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ มาตรา ๓๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562
(๒) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในสิ่งปลูกสร้าง ให้คานวณฐานภาษี ดังนี้
(ก) ให้ วัด ขนาดพื้น ที่ใช้สอยของสิ่งปลูก สร้างแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
ตามมาตรา ๓๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (4) แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เพื่อน ามาคานวณหาสัดส่ว นของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์แต่ละประเภทต่อพื้นที่ใช้สอยรวม หากสัดส่วน
ที่คานวณได้ดังกล่าวมีเศษทศนิยมเกินกว่าสองตาแหน่งให้ใช้ทศนิยมสองตาแหน่งโดยไม่ต้องปัดเศษทศนิยม
หลั ก ที่ ส าม และในกรณี สั ด ส่ ว นที่ ค านวณได้ เ มื่ อ รวมกั น ทั้ ง หมดแล้ ว ยั ง ไม่ ไ ด้ ตั ว เลขจ านวนเต็ ม
ให้นาสัดส่วนที่ขาดอยู่นั้นไปรวมกับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่มีอัตราภาษีต่าที่สุด
(ข) น าสั ด ส่ ว นที่ ค านวณได้ ต าม (ก) มาค านวณมู ล ค่ า ของที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
แยกตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานภาษี
(๓) ให้คานวณภาษีโดยใช้ฐานภาษีของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่คานวณได้ตาม (๑) และ (๒)
หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตภิ าษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสียสาหรับการใช้ประโยชน์
แต่ละประเภทนั้น
(๔) ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ใช้มูลค่าของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะพื้นที่ที่กาหนดไว้ใน
สัญญามาคานวณเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานภาษีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน (1) หรือ (2)

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๘ ง

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

(ก) การแบ่งเช่าและมีการจดทะเบียนการเช่ากับพนักงานเจ้าหน้าที่
(ข) การเช่าจากสานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
(ค) การเช่า การครอบครอง หรือการทาประโยชน์ในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ไม่ให้หมายความรวมถึงการแบ่งให้เช่าช่วง
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๘ ง

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิง่ ปลูกสร้าง
ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 40 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. ๒๕๖๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรมภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่เกิน 1 แปลง ให้นามูลค่าของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยห้าสิบล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่คานวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
ข้อ 3 กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรมภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมากกว่ า 1 แปลง ให้นามูลค่าที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างนั้น หักด้วยห้าสิบล้านบาท โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่า
สูงที่สุดก่อน แล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในลาดับรองลงมาตามลาดับ หากมูลค่า
ของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๘ ง

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เหตุจาเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชือ่ ออกจากทะเบียนบ้าน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 41 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. ๒๕๖๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 การย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเพราะเหตุจาเป็นทางราชการหมายความถึงกรณีที่
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้รับการแต่งตั้ง โอน ย้าย
หรือกรณีอื่น ใดที่เป็น การออกคาสั่งโดยหน่วยงานทางราชการซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวต้องย้ายชื่อ
ออกจากทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 3 ให้บุคคลตามข้อ 2 นาสาเนาเอกสาร หลักฐาน หรือหนังสือของหน่วยงานที่แสดงถึง
เหตุจาเป็นทางราชการอันเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านมาแสดงต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนวันที่ ๓๑ มกราคม
ของปีภาษีนั้น ทั้งนี้ การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

