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- แก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีเดิม
- กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
- อปท. มีฐานภาษีที่เป็นมาตรฐานในการ

จัดเก็บ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
- สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการ

บริหารการคลังของ อปท.
- เพ่ิมประสิทธิภาพและรายได้ให้แก่ อปท.   
ท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน

ปัญหา : - ราคาปานกลางไม่มีการปรับมาเป็นระยะเวลานาน
- อัตราภาษีแบบถดถอย
- มีการยกเว้นลดหย่อนจ านวนมาก

ปัญหา : - ฐานภาษีซ  าซ้อนกับภาษีเงินได้ (ค่ารายปี)
- การประเมินขึ นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่



เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษี
ประเด็น ภาษีเดิม ภาษีที่ดินฯ

ฐานภาษี แคบ และจัดเก็บไดน้้อยมาก
(เก็บจากค่าเช่า/ใช้ราคาที่ดิน
ปี 2521-2524)

กว้าง และมีแนวโน้มจัดเก็บไดสู้งขึ น
(เก็บตามการใช้ประโยชน์/ใช้ราคาประเมินที่เป็นปัจจุบัน)

กระบวนการ
จัดเก็บภาษี

- ประชาชนมายื่นแบบ 
- อปท. ประเมินภาษี 

- อปท. ส ารวจ/ประกาศแจ้งข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบ
- อปท. ประเมินภาษี

ภาระภาษี - ท าเกษตรไม่เกิน 5 บาท/ไร่ 
- อยู่อาศัย 50 ตร.ว. – 5 ไร่ ได้รับยกเว้นภาษี
- หารายได้เสียร้อยละ 12.5
- ว่างเปล่าเก็บเพ่ิม 1 เท่า

- บุคคลธรรมดาท าเกษตรได้รับยกเว้นภาษี
- อยู่อาศัยไม่เกิน 10, 50 ลบ. ได้รับยกเว้นภาษี
- อื่นๆ เสียล้านละ 3,000 – 7,000 บาท
- ว่างเปล่าเสียล้านละ 3,000–7,000 บาท 
และเก็บเพิ่ม ร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปี

การอุทธรณ์ภาษี - อ านาจผู้บริหารท้องถิ่น - อ านาจผู้บริหารท้องถิ่น และ คกก.จังหวัด 



มท. 6 ฉบับ (กฎกระทรวง 4 ระเบียบ 1 และประกาศ 1)

ประกาศ กค. + มท. 5 ฉบับ 

กฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 

มาตรา 6  รมว.มท. และ รมว.กค. รักษาการตามกฎหมาย มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

มาตรา 98 การออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (ภายในวันที่ 10 ก.ค. 2562)

กค. 9 ฉบับ (พ.ร.ฎ. 3 กฎกระทรวง 3 และประกาศ 3)
(พ.ร.ฎ. ก าหนดอัตราภาษี จะประกาศใช้ปี 2565)

กฎหมายล าดับรอง 20 ฉบับ



บุคคลธรรมดา

ป ร ะ ช า ช น ส่ ว น ใ ห ญ่

ในชนบทประกอบอาชีพ

เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ไ ด้ รั บ

ประโยชน์มากที่สุด 

นิติบุคคล

นิติ บุคคลที่ ท า เกษตร

แปลงใหญ่จะมีภา

ระภาษีเพ่ิมมากขึ น

ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อผู้เสียภาษีแต่ละประเภท

เจ้าของบ้านและที่ดินที่มีมูลค่า

เกิน 50 ล้านบาท มีเพียง

ประมาณ 10,000 ราย (0.04) 

จากทั่วประเทศ 27 ล้านราย 

ประชาชนเป็นเจ้าของที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง มากกว่า 1 หลัง

มี บ้ านที่ มี ชื่ อ เ จ้ าของอยู่ ใ น

ทะเบียนบ้าน 18 ล้านหลัง 

และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

9 ล้านหลัง  

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มีภาระภาษีใกล้ เคียงหรือลดลง

จากภาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ธุรกิจขนาดใหญ่

มีภาระภาษีสู งขึ นจากอัตราภาษี

ก้าวหน้าจึงได้รับผลกระทบจากภาษี

ในระยะยาว ตามราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ที่สูงขึ นทุกรอบการประเมิน

ของกรมธนารักษ์ 

ธุรกิจที่เป็นกิจการบริการสาธารณะ

สถานศึกษาเอกชน สถานที่เล่นกีฬา 

ฯลฯ จะได้ลดภาษีร้อยละ 50 – 90

ได้รับผลกระทบมากสุด

เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของการตรากฎหมาย

ที่มุ่งกระตุ้นให้เจ้าของ

ที่ ดิ น น า ที่ ดิ น ม า ใ ช้

ประโยชน์เพื่อลดปัญหา

ก า ร กั ก ตุ น ที่ ดิ น ไ ว้

เก็งก าไร

เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย รกร้างว่างเปล่าใช้ประโยชน์อื่นๆ

พ.ร.ฎ.ลดภาษีร้อยละ 90 ในปี 2563 เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนทุกกลุ่ม กรณี COVID-19 ตามมติ ครม. 2 มิ.ย. 2563

จะท าให้ประชาชนได้มีภาระภาษีน้อยลงกว่าปี 2562



ใช้ประโยชน์

บ้านหลังหลัก

เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
(บ้านและที่ดิน/บ้าน)

+
มีชื่อในทะเบียนบ้าน

บ้านหลังอื่นๆ

เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

ที่อยู่อาศัย
ท านา ท าไร่ ท าสวน 
เลี ยงสัตว์ เพื่อบริโภค     
จ าหน่าย 
หรือใช้งานในฟาร์ม
ไม่รวมประมง และทอผ้า

เกษตรกรรม

- พาณิชยกรรม
- อุตสาหกรรม
- โรงแรม

ฯลฯ

อื่นๆ
ทิ งไว้ว่างเปล่า
ไม่ท าประโยชน์

ตามควรแก่สภาพ

ไม่ใช้ประโยชน์

ยกเว้น มีกฎหมายห้าม
หรือ

พักการเกษตรเพ่ือ
ปรับปรุงสภาพท่ีดิน

การแบ่งประเภท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



การใช้ประโยชน์ประกอบการเกษตร (ม.37 วรรคสอง)

- การท านา ท าไร่ ท าสวน เลี ยงสัตว์ เพื่อการบริโภค จ าหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม 

- การปลูกพืช เลี ยงสัตว์ (สัตว์บก น  า ปีก แมลงเศรษฐกิจ อื่นๆ) ท านาเกลือสมุทร ตามระเบียบ คกก.  

นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรฯ ว่าด้วยการขึ นทะเบียนเกษตรกร (ไม่รวมการประมง และทอผ้า) 

- รวมช่วงเวลาพักการเกษตร เพื่อปรับปรุงสภาพดิน 

- นับพื นที่ต่อเนื่องไม่เกินครึ่งหนึ่งของพื นที่ท าการเกษตร

- ไม่ขึ นทะเบียนเกษตรกรใช้เกณฑ์ขั นต่ าตามบัญชีที่ประกาศก าหนด
* เพาะปลูกพืช : เกณฑ์ขั นต่ าอัตราจ านวนต้นต่อเนื อที่เพาะปลูก หรือเทียบเคียงชนิดพืชใกล้เคียงที่สุด 

หรือลักษณะประกอบการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น
* เลี ยงสัตว์ : เกณฑ์อัตราพื นที่คอก โรงเรือน และใช้ที่ดิน 
* เลี ยงสัตว์น  า : พื นที่บ่อ โรงเพาะเลี ยง



การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย (ม.37 วรรคสาม)

- ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยและพื นที่ต่อเนื่อง รวมถึงการน าไปให้เช่าโดยคิดค่าตอบแทน
รายเดือนขึ นไปนับรวมช่วงเวลาก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยด้วย 

- โฮมสเตย์ที่เจ้าของแบ่งพื นที่เป็นห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง ผู้พักไม่เกิน 20 คน และพักรวมกับเจ้าของ

ในชายคาเดียวกันเพื่อหารายได้เสริม เป็นการใช้เพื่ออยู่อาศัย 

- ไม่รวมถึง
1. กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือสร้างเสร็จแต่ยังไม่ขายตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน/

อาคารชุด
2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
3. ที่พักชั่วคราวโดยคิดค่าตอบแทนต่ ากว่ารายเดือน
4. อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินตามกฎหมาย  



ทิ งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ (ม.37 วรรคสี่)

- ทิ งไว้ว่างเปล่า
ที่ดิน : โดยสภาพใช้ประโยชน์ได้ แต่ไม่ใช้ตลอดปีที่ผ่านมา เว้นแต่เพราะเหตุธรรมชาติหรือเหตุอันพ้นวิสัย 
สิ่งปลูกสร้าง : โดยสภาพใช้ประโยชน์ได้ แต่ปล่อยทิ งร้าง และไม่ใช้ประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา 

- ไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
ที่ดิน : โดยสภาพประกอบการเกษตรได้ แต่ไม่ท าตลอดปีที่ผ่านมา 
สิ่งปลูกสร้าง : โดยสภาพท าประโยชน์ได้ แต่ไม่ท าตลอดปีที่ผ่านมา 

- ไม่รวมถึง กรณีที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการใช้ประโยชน์ 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง ถูกรอนสิทธิโดยกฎหมาย/ค าสั่ง/ค าพิพากษา/

การพิจารณาคดีเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

- ให้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ สภาพดิน ความลาดชัน
ของดิน และการใช้ประโยชน์ในบริเวณใกล้เคียง





บทท ัว่ไป (ม.5-14)

“ผูเ้สยีภาษี” : เจา้ของ ผูค้รอบครอง ท าประโยชน์ในทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งอันเป็น

ทรัพยส์นิของรัฐ รวมถงึผูม้หีนา้ทีช่ าระภาษีแทน

“ทีด่นิ” : พืน้ดนิ และใหห้มายความรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขาหรอืทีม่นี ้าดว้ย

“สิง่ปลกูสรา้ง” : โรงเรอืน อาคาร ตกึ หรอืสิง่ปลกูสรา้งอยา่งอืน่ทีบ่คุคลอาจเขา้อยูอ่าศัย

หรือใชส้อยได ้หรือที่ใชเ้ป็นที่เก็บสนิคา้ ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และให ้

หมายความรวมถึงหอ้งชุดหรือแพที่บุคคลอาจใชอ้ยู่อาศัยไดห้รือที่มีไว เ้พื่อหา

ผลประโยชนด์ว้ย

“หอ้งชดุ” : หอ้งชดุตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชดุทีไ่ดอ้อกหนังสอืแสดงกรรมสทิธิห์อ้งชดุ

“องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่” : เทศบาล อบต. กทม. เมอืงพัทยา และ อปท.อืน่ตามที่

มกีฎหมายจัดตัง้แตไ่มร่วมถงึ อบจ.

“ปี” : ปีปฏทินิ







เอกสารเกีย่วกบัทีด่นิ

เอกสาร สาระส าคญั

โฉนด
ทีด่นิ

หนังสอืแสดงกรรมสทิธิท์ีด่นิทีร่ะบถุงึโฉนดแผนที่ โฉนดตราจองและตราจองทีม่ตีรา
ประทับวา่ ไดท้ าประโยชนแ์ลว้ ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของโฉนดจะถอืวา่มสีทิธิใ์นทีด่นินัน้อยา่ง
สมบรูณ์

นส.3 หนังสอืรับรองวา่ไดท้ าประโยชนใ์นทีด่นิแลว้ มสีทิธคิรอบครองแตไ่มม่กีรรมสทิธิ ์                  
เป็นหนังสอืแบบธรรมดา มกีารรังวัด และจัดท าแผนทีข่องทีด่นิ

นส.3ก เหมอืน นส.3 แตต่า่งกนัทีม่กีารรังวัด และจัดท าแผนทีข่องทีด่นิจากระวางรูปถา่ย
ทางอากาศ

นส.2 ใบจอง เป็นหนังสอืแสดงความยนิยอมใหค้รอบครองและท าประโยชนใ์นทีด่นิได ้
ชัว่คราว ตอ้งท าประโยชนใ์นทีด่นิอยา่งนอ้ย 75 % ภายใน 3 ปี เมือ่ท าตามเงือ่นไข                     
จงึมสีทิธิอ์อก นส.3 หรอื นส.3 ก หรอืโฉนดทีด่นิได ้สามารถโอนสทิธิไ์ด ้

ส.ค.1 ใบแจง้การครอบครองทีด่นิ สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแจง้ตอ่ราชการวา่ ก าลงัครอบครอง
ทีด่นิแปลงนัน้ แตไ่มใ่ชห้นังสอืแสดงกรรมสทิธิแ์ละใชโ้อนกรรมสทิธิไ์มไ่ด ้เพยีงสละ
การครอบครองนัน้แกผู่รั้บโอนเทา่นัน้

ส.ป.ก. หนังสอืแสดงอนุญาตใหท้ าประโยชนใ์นเขตปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม

ก.ส.น.5 หนังสอืแสดงการท าประโยชนใ์นเขตทีด่นินคิมสหกรณ์

น.ค.3 หนังสอืแสดงการท าประโยชนใ์นเขตทีด่นินคิมสรา้งตนเอง

ส.ท.ก. หนังสอืแสดงสทิธทิ ากนิในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ



สิง่ปลกูสรา้งทีต่อ้งเสยีภาษี



สิง่ปลกูสรา้งทีไ่มต่อ้งเสยีภาษี



ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษี (ม.8)

1. ทรัพยส์นิของรัฐหรอืหน่วยงานของรัฐซึง่ใชใ้นกจิการของรัฐหรอืของหน่วยงาน    

ของรัฐหรอืในกจิการสาธารณะทีม่ไิดใ้ชห้าผลประโยชน์

2. ทรัพยส์นิทีเ่ป็นทีท่ าการ UN ทบวงการช านัญพเิศษของ UN หรอืองคก์ารระหวา่ง

ประเทศซึง่ประเทศไทยมขีอ้ผกูพันตอ้งยกเวน้ภาษี

3. ทรัพยส์นิทีเ่ป็นทีท่ าการสถานทตูหรอืสถานกงสลุของตา่งประเทศ

4. ทรัพยส์นิของสภากาชาดไทย

5. ทรัพยส์นิทีเ่ป็นศาสนสมบตัไิมว่า่ของศาสนาใดทีใ่ชเ้พือ่ประกอบศาสนกจิหรอืกจิการ

สาธารณะ หรอืทีอ่ยูข่องสงฆ ์นักพรต นักบวช บาทหลวง หรอืทรัพยส์นิทีเ่ป็นศาลเจา้ 

เฉพาะทีม่ไิดใ้ชห้าผลประโยชน์

6. ทรัพยส์นิทีใ่ชเ้ป็นสสุานสาธารณะหรอืฌาปนสถานสาธารณะ

โดยมไิดรั้บประโยชนต์อบแทน



7. ทรัพยส์นิของมลูนธิหิรอืองคก์ารหรอืสถานสาธารณกศุลตามที ่รมว.กค. ประกาศ

ก าหนด เฉพาะทีม่ไิดใ้ชห้าผลประโยชน์

8. ทรัพยส์นิของเอกชนเฉพาะสว่นทีย่นิยอมใหท้างราชการจัดใหใ้ชเ้พือ่สาธารณะ

ประโยชน์ ตามหลกัเกณฑ/์เงือ่นไขที ่รมว.กค. ประกาศก าหนด

9. ทรัพยส์ว่นกลางทีม่ไีวเ้พือ่ใชป้ระโยชนร์ว่มกนัส าหรับเจา้ของรว่มตามกฎหมาย

วา่ดว้ยอาคารชดุ

10. ทีด่นิสาธารณูปโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดสรรทีด่นิ

11. ทีด่นิสาธารณูปโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

12. ทรัพยส์นิอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษ ี(ม.8)

การเสยีภาษีไมเ่ป็นเหตใุหเ้กดิสทิธติามกฎหมายอืน่ (ม.9)



1. ทรัพย์สนิพระมหากษัตรยิ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชัน้พระองค์เจา้

ขึ้นไปที่ไดรั้บเงินปีเฉพาะส่วนที่ใชใ้นราชการ ราชการในพระองค์

กจิการอืน่ใดเพื่อสาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน รวมถงึทรัพยส์นิทีใ่ช ้

เพือ่การอืน่ซึง่มไิดใ้ชห้าผลประโยชน ์

2. ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ยังมิไดใ้ชใ้นกิจการและยังมิไดใ้ช ้

หาผลประโยชน ์

3. ทีด่นิวา่งเปลา่ในสนามบนิรอบทางวิง่ ทางขบั ลานจอดอากาศยาน 

4. ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีใ่ชเ้ป็นทางรถไฟ ทางรถไฟฟ้า ซึง่ใชใ้นกจิการ

รถไฟหรอืการรถไฟฟ้าโดยตรง

กฎกระทรวงก าหนดทรพัยส์นิ
ทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษ ี(ม.8 (12))



5. ทรัพย์สินที่ใชส้ าหรับการสาธารณูปโภคและใชป้ระโยชน์ร่วมกัน

ในโครงการของการเคหะแหง่ชาต ิ

6. ทรัพยส์นิเอกชนที่ใชเ้ป็นพพิธิภัณฑเ์ฉพาะส่วนทีใ่ชเ้ป็นแหล่งศกึษา

เรยีนรูเ้พือ่สาธารณประโยชน์

7. สิง่ปลกูสรา้งทีบ่อ่ส าหรับใชใ้นระบบบ าบดัน ้าเสยีทีต่อ่เนือ่งกบัตวัอาคาร

8. สิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นบอ่น ้าทีใ่ชเ้พือ่ประโยชนส์าธารณะ

9. สิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นถนน ลาน รัว้

10. ทีด่นิทีม่กีฎหมายหา้มมใิหท้ าประโยชน ์

11. ทรัพยส์นิของ สนง.ศก.และการคา้ของตา่งประเทศ

กฎกระทรวงก าหนดทรพัยส์นิ
ทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษ ี(ม.8 (12))



เพดานภาษ ี(ม.37)

ประเภททีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง

อตัราที ่ครม. 
เห็นชอบ (รอ้ยละ)

อตัราตาม ม.37
(รอ้ยละ)

เกษตรกรรม 0.2 0.15

ทีอ่ยูอ่าศยั 0.5 0.3

อืน่ๆ นอกจากเกษตรกรรม
และทีอ่ยูอ่าศยั

2 1.2

ทีท่ิง้ไวว้า่งเปลา่หรอื         
ไมไ่ดท้ าประโยชน์

2
(เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ทกุ 3 ปี
แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 5)

1.2
(เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 ทกุ 3 ปี
แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 3)



อตัราภาษทีีจ่ดัเก็บจรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภททีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง

มลูคา่ 
(ลา้นบาท)

อตัราภาษี
(รอ้ยละ)

(1) เกษตรกรรม 
(บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของ)

ไมเ่กนิ 75 0.01

เกนิ 75-100 0.03

เกนิ 100-500 0.05

เกนิ 500-1,000 0.07

เกนิ 1,000 ขึน้ไป 0.10

บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของไดร้บัยกเวน้ อปท. ละไมเ่กนิ 50 ลบ. (ม.40)



อตัราภาษทีีจ่ดัเก็บจรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภททีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง

มลูคา่ 
(ลา้นบาท)

อตัราภาษี
(รอ้ยละ)

(1) เกษตรกรรม 
(นติบิคุคลเป็นเจา้ของ)

ไมเ่กนิ 75 0.01

เกนิ 75-100 0.03

เกนิ 100-500 0.05

เกนิ 500-1,000 0.07

เกนิ 1,000 ขึน้ไป 0.10

ปี 2558 มที ีด่นิเกษตรกรรม มลูคา่เกนิ 50 ลบ. จ านวน 3,500 แปลง 



อตัราภาษทีีจ่ดัเก็บจรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภททีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง

มลูคา่ 
(ลา้นบาท)

อตัราภาษี
(รอ้ยละ)

(2) ทีอ่ยูอ่าศยัหลงัหลกั 
(กรณีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีเ่จา้ของ                 
เป็นบคุคลธรรมดาและมชีือ่อยูใ่น
ทะเบยีนบา้นตามกฎหมายวา่ดว้ย             
การทะเบยีนราษฎรในวนัที่ 1 มกราคม
ของปีภาษีนัน้)

ไมเ่กนิ 25 0.03

เกนิ 25-50 0.05

เกนิ 50 ขึน้ไป 0.1

บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของไดร้บัยกเวน้ไมเ่กนิ 50 ลบ. (ม.41)



อตัราภาษทีีจ่ดัเก็บจรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภททีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง

มลูคา่ 
(ลา้นบาท)

อตัราภาษี
(รอ้ยละ)

(3) ทีอ่ยูอ่าศยัหลงัหลกั 
(กรณีสิง่ปลกูสรา้งทีเ่จา้ของ
เป็นบคุคลธรรมดาและมชีือ่อยูใ่น
ทะเบยีนบา้นตามกฎหมายวา่ดว้ย             
การทะเบยีนราษฎรในวนัที่ 1 มกราคม
ของปีภาษีนัน้)

ไมเ่กนิ 40 0.02

เกนิ 40-65 0.03

เกนิ 65-90 0.05

เกนิ 90 ขึน้ไป 0.10

บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของไดร้บัยกเวน้ไมเ่กนิ 10 ลบ. (ม.41)



อตัราภาษทีีจ่ดัเก็บจรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภททีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง

มลูคา่ 
(ลา้นบาท)

อตัราภาษี
(รอ้ยละ)

(4) ทีอ่ยูอ่าศยัหลงัอืน่ๆ
ไมเ่กนิ 50 0.02

เกนิ 50-75 0.03

เกนิ 75-100 0.05

เกนิ 100 ขึน้ไป 0.10

ปี 2558 มทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งเพือ่อยูอ่าศยั มลูคา่เกนิ 50 ลบ. 12,000 แปลง



อตัราภาษทีีจ่ดัเก็บจรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภททีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง

มลูคา่ 
(ลา้นบาท)

อตัราภาษี
(รอ้ยละ)

(5) อืน่ๆ 
(6) ทีด่นิหรอืส ิง่ปลกูสรา้งทีท่ ิงงไว้
วา่งเปลา่หรอืไมไ่ดท้ าประโยชน์
ตามควรแกส่ภาพ (เสยีเพิม่ 0.3 % 
ทกุ 3 ปี แตร่วมแลว้ไมเ่กนิ 3 %)

0-50 0.3

เกนิ 50-200 0.4

เกนิ 200-1,000 0.5

เกนิ 1,000-5,000 0.6

เกนิ 5,000 ขึน้ไป 0.7

อปท. อาจตราขอ้บญัญตัจิดัเก็บภาษสีูงกวา่ พ.ร.ฎ. ไดโ้ดยความเห็นชอบของ 
คกก.ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ าจงัหวดั

ปี 2555 มทีีด่นิฯ เชงิพาณิชย ์มลูคา่เกนิ 1 ลบ. 2,162,500 แปลง



37

ใครคอื “ผูเ้สยีภาษ”ี

ทรัพยส์ิน เจ้าของ (1) ผู้ครอบครอง (2) ผู้ใช้ประโยชน์ (3) ผู้เสยีภาษี

ทีด่นิ สปก. นาย ก. นาย ข. นาย ก.

ทีด่นิ กทพ. บขส. คิวรถตู้ กทพ.

บ้าน/ทีด่นิ ธร. A B A



38

ยกเวน้ภาษกีรณีประกอบเกษตรกรรม

บรษัิทท าฟารม์เกษตรเพือ่จ าหน่าย

ยกเวน้ภาษกีรณีประกอบเกษตรกรรมเพราะไทยเป็นเมอืงเกษตร

นาย ก ท าเกษตรเพือ่บรโิภค/จ าหน่าย



39

ยกเวน้ภาษกีรณีอยูอ่าศยั  

เจา้ของมชีือ่ใน ทร.14

- ใชอ้ยู ่2 หอ้ง  - ใหเ้ชา่รายเดอืน 1 หอ้ง

เจา้ของมชีือ่ใน ทร.14

- ใชอ้ยู ่2 หอ้ง

- ใหเ้ชา่รายเดอืน 10 หอ้ง

ยกเวน้ภาษอียูอ่าศยัมาจากหลกัคดิเรือ่งปจัจยั 4

“ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั”

“ใชป้ระโยชนเ์ป็นทีอ่ยูอ่าศยั”



40

ยกเวน้ภาษกีรณีอยูอ่าศยั  

ยกเวน้ 50 ลบ. (0.03) ยกเวน้ 50 ลบ. (0.03)

ยกเวน้ 50 ลบ. (0.03)  

ยกเวน้ 10 ลบ. (0.02)

ยกเวน้ 10 ลบ. (0.02)

เสยีภาษ ี(0.02)



41

ยกเวน้ภาษกีรณีอยูอ่าศยั  

ทรัพยส์ิน เจ้าของ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เสยีภาษี ยกเว้นภาษี ?

บ้าน/
โฉนดทีด่นิ

ก ก ก -

ก (ทร.14) ก ก ก (50 ลบ.)

บ้าน
ก ก ก -

ก (ทร.14) ก ก ก (10 ลบ.)

บ้าน/
โฉนดทีด่นิ

ก + ข (ทร.14) ข ก + ข ข (50 ลบ.)

ก (ทร.14) +  ข (ทร.14) ข ก + ข (ก + ข) = 50 ลบ.

บรษัิท + ก
บรษัิท (ชัน้ 1)

บรษัิท + ก -
ก (ชัน้ 2)

บรษัิท + ก (ทร.14)
บรษัิท (ชัน้ 1)

บรษัิท + ก -
ก (ชัน้ 2)



42
ผู้เสียภาษีอปท.

ภาครัฐ



1. อปท. อาจจัดใหม้กีารส ารวจทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้งเพือ่ใหท้ราบขอ้มลูในเขต

2. ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ประกาศก าหนดระยะเวลาการส ารวจ แตง่ตัง้พนักงานส ารวจ โดยปิด

ประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั

3. พนักงานส ารวจมหีนา้ทีแ่ละอ านาจส ารวจขอ้มลูเกีย่วกบัประเภท จ านวน ขนาดการใช ้

ประโยชนข์องทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง และรายละเอยีดอืน่ทีจ่ าเป็น

4. พนักงานส ารวจมอี านาจเขา้ไปในทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง เรยีกเอกสาร/หลกัฐานอืน่ และ

อาจขอใหผู้เ้สยีภาษีชีเ้ขตทีด่นิหรอืใหร้ายละเอยีดอืน่ทีจ่ าเป็น

5. ให ้อปท. จัดท าบญัชรีายการทีด่นิส ิง่ปลกูสรา้ง และปิดประกาศไมน่อ้ยกวา่  30 วนั 

พรอ้มทัง้จัดสง่ขอ้มลูใหผู้เ้สยีภาษีแตล่ะรายตามประกาศทราบดว้ย

6. ถา้ผูเ้สยีภาษีเห็นวา่ขอ้มลูการส ารวจไมถ่กูตอ้งใหย้ืน่ค ารอ้งขอแกไ้ขตอ่ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ โดยผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งแจง้ผลการด าเนนิการภายใน 30 วนันับแตไ่ดรั้บค ารอ้ง

การส ารวจและจดัท าบญัชรีายการทีด่นิ/                    
สิง่ปลกูสรา้ง (ม.26-34)



กรณีการใชป้ระโยชน์

ในทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้ง

เปลีย่นไป ท าใหเ้สยีภาษี

สงูขึงนหรอืลดลง 

ใหผู้เ้สยีภาษแีจง้ อปท. 

ภายใน 60 วนันบัแตว่นั

เปลีย่นแปลงหรอืวนัที่

รูเ้หตดุงักลา่ว (ม.33)



การส ารวจรายการทีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง

แบบสำรวจข้อมูล ว1332.xlsx






1. วดัขนาดทีด่นิ (ตร.ว.) 

- กรณีใชป้ระโยชนอ์ยา่งเดยีว ใหว้ดัขนาดของทีด่นิทัง้แปลง

- กรณีใชป้ระโยชนห์ลายประเภท ใหว้ดัขนาดของทีด่นิตามการใช ้  

ประโยชน์

2. วดัขนาดของสิง่ปลกูสรา้งทีต่ ังงอยูบ่นดนิ (ตร.ม.)

- กรณีใชป้ระโยชนอ์ยา่งเดยีว ใหว้ดัขนาด กวา้ง * ยาว * จ านวนชัน้

- กรณีใชป้ระโยชนห์ลายประเภทในสิง่ปลกูสรา้งหลงัเดยีวกนั ใหว้ดั

ขนาดพืน้ทีข่องสิง่ปลกูสรา้งทัง้หลงั และวดัแยกตามการใชป้ระโยชน์

3. ส ารวจประเภท ลกัษณะ และอายขุองสิง่ปลกูสรา้ง 

วธิกีารส ารวจรายการทีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้ง



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

100 บา้นเดีย่ว สิ่งปลูกสร า้งหรืออาคารที่ก่อสร า้ ง เ ป็นหลั ง เดี่ย ว
โครงสรา้งตดิตรงึกับพื้นดนิ โครงสรา้งหลักไม่ตดิต่อกับ
อาคารอื่นโครงสรา้ง คสล. เหล็ก ไม ้หรืออื่น ๆ ที่
ประกอบดว้ยพื้น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง รวมถงึบา้นไม ้
ชัน้เดยีว บา้นไมส้องชัน้ บา้นไมช้ัน้เดยีวใตถ้นุสงู บา้นตกึ
ครึ่งไม ส้องชั ้น  บ า้นทรงไทยไมช้ั ้น เดียวใตถุ้นสูง 
บา้นทรงไทยตกึครึง่ไมส้องชัน้ บา้นตกึชัน้เดยีว บา้นตกึ
สองชัน้ บา้นตกึสามชัน้ บา้นแฝดตกึชัน้เดยีว บา้นแฝดตกึ
สองชัน้ บา้นแฝดตกึสามชัน้ บา้นประกอบส าเร็จรูป บา้นดนิ
รสีอรท์มลีักษณะเป็นบา้นหลังเดีย่ว ตูค้อนเทนเนอรห์รือ
แพหรือเครื่องบนิหรือโบกี้รถไฟที่ดัดแปลงเป็นบา้นพัก
อาศัย ป้อมยาม รปภ.

200 บา้นแถว
(ทาวนเ์ฮา้ส)์

สิง่ปลูกสรา้งหรืออาคารทีก่่อสรา้งต่อเนื่องกันเป็นแถวยาว
ตัง้แต่สองคูหาขึน้ไป โครงสรา้ง คสล. เหล็ก มพีืน้ หลังคา 
ฝ้าเพดาน ผนังกอ่สรา้งดว้ยวัสดทุนไฟเป็นสว่นใหญ่ ซึง่มทีีว่า่ง
ดา้นหนา้และดา้นหลังระหวา่งรัว้หรอืแนวเขตทีด่นิกับตัวอาคาร
แตล่ะคหูา รวมถงึทาวนโ์ฮม รสีอรท์มลีกัษณะเป็นบา้นแถว



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

300 หอ้งแถว สิง่ปลูกสรา้งหรอือาคารทีก่่อสรา้งต่อเนื่องกันเป็นแถว
ยาวตัง้แต่สองคูหาขึน้ไป โครงสรา้ง คสล. เหล็ก ไม ้
มพีืน้ หลงัคา ฝ้าเพดาน ผนังกอ่สรา้งดว้ยวัสดไุมท่นไฟ
เป็นส่วนใหญ่ รวมถงึหอ้งแถวไม ้หอ้งแถวตกึครึ่งไม ้
รสีอรท์มลีกัษณะเป็นหอ้งแถวหรอืเรอืนแถว

400 ตกึแถว สิง่ปลูกสรา้งหรอือาคารทีก่่อสรา้งต่อเนื่องกันเป็นแถว
ยาวตัง้แตส่องคหูาขึน้ไป โครงสรา้ง คสล. เหล็ก มพีืน้ 
หลังคา ฝ้าเพดาน ผนังก่อสรา้งดว้ยวัสดุทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่ และแบ่งอาคารเป็นคูหา รวมถึงรีสอร์ท
มลีกัษณะเป็นตกึแถว



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

501 ค ลั ง สิน ค ้า
พื้นที่ไม่เกิน 
300 ตร.ม.

สิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารทีก่อ่สรา้งเป็นโครงสรา้ง คสล. 
เหล็ก มีพื้น คอนกรีต หลังคา ผนังโดยรอบ ภายใน
เปิดโล่ง เพื่อเก็บสินคา้หรือสิ่งของ รวมถึงอาคาร
เก็บพัสดุ อาคารศูนย์กระจายสินคา้ อาคารโกดัง
เก็บของ อาคารหอ้งเย็น ที่เก็บสนิคา้ อาคารโรงเก็บ
ผลผลติทางการเกษตร ยุง้ฉาง อาคารโรงยมิ

502 ค ลั ง สิน ค ้า
พืน้ทีเ่กนิกวา่ 
300 ตร.ม.



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

504 โรงจอดรถ สิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นหลังเดีย่ว ไมม่โีครงสรา้งหลักตดิตอ่
กับอาคารอืน่ โครงสรา้งเป็น คสล. เหล็ก ไม ้มหีลังคา 
พืน้คอนกรตี และมสีว่นเปิดโลง่ รวมถงึสิง่ปลกูสรา้งทีม่ี
ลักษณะตามค านิย ามของโ รงจอดรถ  แต่อาจ
ใชป้ระโยชนแ์ตกตา่งกนัออกไป เชน่ สถานทีล่า้งอัดฉีด 
สิ่ ง ป ลู ก ส ร ้า ง ค ลุ ม ส น า ม กีฬ า  ส น า มฟุ ต ซ อล
รา้นจ าหน่ายอาหารไม่มีผนังหรือมีผนังบางส่วน 
โรงคดัแยกจ าหน่ายพชืผลทางการเกษตร (ลง้)



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

505 สถานศกึษา สิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารทีม่โีครงสรา้ง คสล. เหล็ก ไม ้
มพีื้น หลังคา ฝ้าเพดาน หนัง เพื่อเป็นสถานที่พัฒนา
เด็กปฐมวยั หรอืสถานทีศ่กึษาของโรงเรยีน ศนูยก์ารเรยีน
วทิยาลัย สถาบัน มหาวทิยาลัย หน่วยงานการศกึษา
ของรั ฐหรือของเอกชนที่มีอ านาจหนา้ที่ห รือมี
วตัถปุระสงคใ์นการจัดการศกึษา รวมถงึอาคารหอ้งสมดุ

506/
1-2

โรงแรมสูง
ไม่เกิน-เกิน
5 ชัน้ 

สิ่งปลูกสรา้งหรืออาคารที่มีโครงสรา้ง คสล. เหล็ก 
มพีืน้ หลงัคา ฝ้าเพดาน ผนัง หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม เคานเ์ตอร์
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร บรกิารท าความสะอาดหอ้งพัก 
ระบบ รปภ. ทางหนีไฟ ทางเดนิ ทางเขา้ออก และทางขึน้
ลงหรือลฟิต ์โดยแบ่งออกเป็นหอ้งพักอาศัยตัง้แต่หนึ่ง
หอ้งขึ้นไป ใชเ้พื่อเป็นสถานที่พัก จัดตั ้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคใ์นทางธุรกจิ ใหบ้รกิารทีพั่กชั่วคราวส าหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่ าตอบแทน
เป็นรายวนั รวมถงึสถานบรกิารอาบอบนวด 



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

507 โรงมหรสพ สิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารทีม่โีครงสรา้ง คสล. เหล็ก มพีืน้ หลังคา 
ฝ้าเพดาน ผนัง และมีพื้นที่ส าหรับผูใ้ชบ้รกิาร เช่น พื้นที่ชม
การแสดง หอ้งโถง หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม เพือ่เป็นสถานทีส่ าหรับ
ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร ดนตรี หรือมหรสพอืน่ๆ ไม่รวมถงึ
มหรสพทีต่ัง้อยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ อาคารพาณชิยกรรมประเภท
คา้ปลีกคา้ส่ง รวมถงึอาคารโรงภาพยนตร์ โรงจัดแสดงละคร
ดนตร ีอาคารอเนกประสงค ์อาคารสนามมวย อาคารพพิธิภัณฑ์
เอกชน หอชมววิ หอดดูาว 

508 สถาน
พยาบาล

สิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารทีม่โีครงสรา้ง คสล. เหล็ก มพีืน้หลังคา
ฝ้าเพดาน ผนัง และมีพื้นที่ส าหรับผูใ้ชบ้รกิาร ประกอบดว้ย 
หอ้งตรวจผู ป่้วย หอ้งฉุกเฉิน หอ้งเอ็กซเรย์ หอ้งจ่ายยา 
หอ้งแล็บ หอผูป่้วย ฯลฯ ส าหรับการรักษาเพือ่ประกอบโรคศลิปะ
ตามกฎหมาย รวมถงึอาคารประกอบที่จ าเป็นตอ้งมีในกจิการ
สถานยาบาล โรงพยาบาลสัตว ์อาคารศูนย์ทันตกรรม อาคาร
ศูนยเ์อก็ซเรย์ อาคารศูนยไ์ตเทยีม อาคารศูนยพ์ักฟ้ืนผูป่้วย/
ผูส้งูอายุ



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

509/
1-2

ส านักงาน
ความสงู
ไมเ่กนิ-เกนิ
5 ชัน้

สิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารทีม่โีครงสรา้ง คสล. เหล็ก มพีืน้ หลังคา 
ฝ้าเพดาน ผนัง ระบบไฟสอ่งสวา่ง ระบบความปลดภัยของอาคาร 
ทางหนีไฟ ทางเดนิ ทางเขา้ออก ทางขึน้ลง หรือลฟิต ์พื้นที่
ส าหรับใชใ้นการท างาน หอ้งประชุม และหอ้งน ้ารวม รวมถงึ
ส านักงานประจ าด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม อาคาร สนง. 
สถานีรถไฟ อาคารสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียม อาคาร
ศนูยข์นสง่สาธารณะ

510 ภตัตาคาร สิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารทีม่โีครงสรา้ง คสล. เหล็ก มพีืน้ หลังคา 
ฝ้าเพดาน ผนัง รวมถงึส่วนควบหรือส่วนต่อเนื่องของอาคาร 
เพื่อเป็นพื้นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่ส าหรับ
ตั ้งโต๊ะอาหารไวบ้ริการพื้นที่ประกอบอาหาร พื้นที่ซักลา้ง 
หอ้งโถง หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม รวมถงึอาคารประกอบทีจ่ าเป็นตอ้ง
มีในกจิการ และที่จัดการขยะมูลฝอยอาคารสวนอาหาร หรือ
รา้นอาหารหรือรา้นเครื่องดื่ม ที่มีเรือนหลักและรวมถงึพื้นที่
สว่นควบภายนอก อาคารสถานบนัเทงิ เชน่ โรงเบยีร ์โรงเหลา้ 



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

511/
1

ห า้ ง ส ร รพ
สนิคา้

สิง่ปลูกสรา้งหรอือาคารมโีครงสรา้ง คสล. เหล็ก มพีืน้ หลังคา 
ฝ้าเพดาน ผนัง หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม ทางเขา้ออก ทางขึน้ลง หรอื
ลฟิต์ ระบบความลอดภัยของอาคาร ทางหนีไฟ และมีพื้นที่
ส าหรับแสดงหรอืขายสนิคา้ตา่งๆ โดยมกีารแบง่สว่นของอาคาร
ตามประเภทของสินคา้หรือตามยี่หอ้ของสินคา้ ไม่ว่าการ
แบ่งส่วนนั้นจะท าในลักษณะการกัน้เป็นหอ้งหรือไม่ก็ตาม 
รวมถงึพืน้ทีจ่อดรถในอาคารหา้งสรรพสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ขนาดเล็ก

511/
2

อาคาร
พาณิชยกรรม

ประเภท
คา้ปลกีคา้สง่

สิง่ปลูกสรา้งหรืออาคารที่มีโครงสรา้ง คสล. เหล็ก ไม ้มีพื้น 
หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม ทางเขา้ออก ทางเดนิ 
ระบบความปลอดภัย ทางหนีไฟ เพื่อใชใ้นการพาณิชยกรรม
ในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังที่มีพื้นที่อาคารร่วมกัน
เพือ่ประกอบกจิกจิการคา้สง่ รวมถงึการเก็บสนิคา้อปุโภคบรโิภค
ทีม่ไีวเ้พือ่ขายส าหรับกจิการนัน้ดว้ย 



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

512 สถานบีรกิาร
น ้ามันเชือ้เพลงิ

สถานที่ที่ใชใ้นการเก็บและจ าหน่ายเชื้อเพลิง เพื่อ
ใหบ้ริการเชื้อเพลิงแก่ยานพาหนะ เฉพาะบริเวณแนว
หลังคาคลมุ รวมถงึ สนง.ของสถานีบรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ 
พื้นทีบ่รเิวณท่านเครื่องจ่ายเชือ้เพลงิ สถานีบรกิารแก๊ส 
ดา้นเก็บคา่ผา่นทาง สถานบีรกิารชารจ์รถไฟฟ้า 

513 โรงงาน สิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารทีม่โีครงสรา้ง คสล. เหล็ก ไม ้
มพีืน้ หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง พืน้ทีใ่ชส้ าหรับท า ผลติ 
ประกอบ บรรจ ุซอ่มบ ารงุ ทดสอบ ปรับปรงุ แปรสภาพ 
ล า เลียง  เ ก็บ รักษาหรือท าลายสิ่ง ใดๆ  โดยใช ้

เครือ่งจักรหรอืไมก่็ตาม รวมถงึอาคารประกอบทีจ่ าเป็น
ตามกฎหมาย โรงสขีา้วยกเวน้โรงสขีา้วชมุชน โรงเผาถา่น
โรงเผาขยะ โรงน ้าแข็ง โรงฆา่สตัวแ์บบปิด อาคารจา่ย
ไฟฟ้าส ารอง อาคารควบคมุระบบไฟฟ้า อาคารคัดแยก
ขยะ อาคารสถานีสูบน ้ า  อาคารกรองน ้ าประปา 
โรงกลั่นน ้ามันพชื 



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

514/
515

ตลาดพื้นที่
เกนิ-ไมเ่กนิ
1,000 ตร.ม.

สิง่ปลูกสรา้งหรืออาคารที่มีโครงสรา้ง คสล. เหล็ก 
มีพื้น  หลังคา ผนังบางส่วน และมีลักษณะตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกจิการตลาด ประกอบดว้ย
แผงขายสนิคา้ ทางเดนิ หอ้งน ้า ที่รวมขยะมูลฝอย
รวมถงึอาคารศูนย์อาหารที่แบ่งพื้นที่โดยมีแผงขาย
แยกออกเป็นสว่นๆ

516 อาคาร
พาณชิย์
(โฮมออฟฟิศ)

สิง่ปลูกสรา้งหรืออาคารที่มีโครงสรา้ง คสล. เหล็ก 
มีพื้น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง มีลักษณะต่อเนื่องกัน 
เป็นแถวยาวตัง้แต่สองคูหาขึน้ไป มีผนังแบ่งอาคาร
เป็นคหูา กอ่สรา้งดว้ยวัสดทุนไฟเป็นสว่นใหญ่ มพีืน้ที ่
สนง. หอ้งกัก และมีที่จอดรถส าหรับเจา้ของและ
ผูม้าตดิตอ่



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

518 โรงงาน
ซอ่มรถยนต์

สิง่ปลูกสรา้งหรืออาคารที่มีโครงสรา้ง คสล. เหล็ก 
มพีืน้ หลังคา ผนัง มหีอ้งเก็บเครือ่งมอื มพีื้นทีบ่รเิวณ
ซอ่มแซมเครือ่งยนต ์แกไ้ข บ ารงุรักษา เคาะพ่นสแีละ
พ่นสีกันสนิม  รวมถึงสถานตรวจสภาพรถยนต ์
ศูนย์ซ่อมรถยนต์ อาคารสถานดับเพลิง อู่ซ่อมเรือ 
อูต่อ่เรอื 

519 อาคาร
จอดรถ

สิง่ปลูกสรา้งหรืออาคารที่มีโครงสรา้ง คสล. เหล็ก 
มีพื้น หลังคา มีทางวิ่ง/ทางขึ้นลงระหว่างชัน้ และ
มผีนังกนัตก



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

520/
1-2

อาคา ร พัก
อ าศั ย ร ว ม 
สูงไม่เกิน-
เกนิ 5 ชัน้

สิง่ปลูกสรา้งหรืออาคารที่มีโครงสรา้ง คสล. มีพื้น 
หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง หอ้งน ้า/หอ้งสว้ม ทางเดนิ 
ทางเขา้ออก และทางขึน้ลงหรอืลฟิตแ์ยกจากกนั หรอื
รว่มกัน โดยแบง่ออกเป็นหอ้งพักอาศัยตัง้แตห่นึง่หอ้ง
ขึน้ไป รวมถงึอพารท์เมน้ท์ แมนชนั 

522 อาคารพาณชิย์
(โชวร์มูรถยนต)์

สิง่ปลูกสรา้งหรืออาคารที่มีโครงสรา้ง คสล. เหล็ก 
มีพื้น หลังคา ฝ้าเพดาน ผนังส่วนใหญ่เป็นกระจก
มพีื้นทีโ่ล่งส าหรับแสดงรถยนต ์อาจมีพื้นทีศู่นยซ์่อม
และบ ารุงรักษา พื้นที่รับรองลูกคา้และหอ้ง สนง. 
รวมถงึโชวร์มูแสดงสนิคา้



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

523 หอ้งน ้ารวม สิง่ปลูกสรา้งหรืออาคารที่มีโครงสรา้ง คสล. เหล็ก 
มพีืน้ หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง มจี านวนตัง้แตห่นึง่หอ้ง
ขึน้ไป และปลูกสรา้งแยกออกจากอาคารหลัก รวมถงึ
หอ้งอาบน ้ารวม หอ้งอบซาวน่าแยกจากตวัอาคาร

524 สระวา่ยน ้า สิง่ปลูกสรา้งหรอือาคารทีม่โีครงสรา้ง คสล. แยกเป็น
พื้นที่ส าหรับว่ายน ้า พื้นที่ส าหรับช าระลา้ง หอ้งน ้า/
หอ้งสว้ม และหอ้งเครือ่งป๊ัมน ้า รวมถงึสวนน ้า สระน ้า
โชวก์ารแสดง



ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์

รหสั ประเภท ค านยิาม

525 ล า น กี ฬ า
อเนกประสงค์

พื้น คสล. หรือแอสฟัลต์ ลักษณะเป็นลานโล่งและ
มวีสัดปิุดผวิพืน้

526 ลานคอนกรตี พืน้ คสล. ลกัษณะเป็นลานโลง่ และมวีสัดปิุดผวิพืน้



รหสั ประเภท ค านยิาม

527 ทา่เทยีบเรอื สิง่ปลกูสรา้งทีม่โีครงสรา้ง คสล. ทีก่อ่สรา้งเป็นสะพาน
จากพืน้ดนิเชือ่มตอ่ไปในน ้า และมหีลักเพือ่การโยงเรอื 
รวมถงึสะพานปลา

528 โรงเลีย้งสตัว์ สิง่ปลกูสรา้งหรอือาคารทีม่โีครงสรา้ง คสล. เหล็ก ไม ้
มหีลงัคา ใชส้ าหรับเลีย้งสตัว ์

ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์



รหสั ประเภท ค านยิาม

529 รัว้คอนกรตี สิง่ทีส่รา้งขึน้เพื่อลอ้มใหเ้ป็นขอบเขตชัดเจน โดยใช ้

คอนกรีตเป็นส่วนใหญ่ (ใชจ้ดทะเบียนสทิธนิิตกิรรม
เทา่นัน้)

530 รัว้ลวดถกั สิง่ทีส่รา้งขึน้เพื่อลอ้มใหเ้ป็นขอบเขตชัดเจน โดยใช ้

ลวดเป็นส่วนใหญ่ (ใชจ้ดทะเบียนสิทธินิติกรรม
เทา่นัน้)

531 ป้ายโฆษณา ป้ายหรือสิง่ปลูกสรา้งทีก่่อสรา้งขึน้ส าหรับตดิตัง้ป้าย
บนพืน้ดนิ (ใชจ้ดทะเบยีนสทิธนิติกิรรมเทา่นัน้)

ประเภทสิง่ปลกูสรา้งตามบญัชรีาคาประเมนิทนุทรพัยฯ์









ภ.ด.ส. ๓

1 โฉนด 5439 546 5462 ม. 2 ต. ......... 10 2 60 4,000 

260 1 178 บ้านเด่ียว 2 ช้ัน ตึก 100 7

ช้ัน 1 50

ช้ัน 2 50

โฉนด 5483 528 1234 ม. 2 ต. ...... 1 10 110

น.ส.3ก 25 256 ม. 3 ต. ...... 1 70 170 111 บ้านเด่ียว 1 ช้ัน ไม้ 50 50 3

ท.ค. ม. 1 ต. ...... 10 2 4 4204

ประเภท
ท่ีดิน อ่ืนๆ

ประกอบ
เกษตร
กรรม

ไร่

ต ำแหน่งท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสำร

สิทธ์ิ
เลขท่ีดิน

แบบบัญชีรำยกำรท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้ำง
(ตำมบัญชี

กรมธนำรักษ์)

ลักษณะกำรท ำประโยชน์ (ตร.ม.)

หมำยเหตุ
งำน

อำยุ
โรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสร้ำง

 (ปี)

บ้ำนเลขท่ี
อ่ืนๆอยู่อำศัย

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน....................................................

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตรกรรม

ท่ี

รำยกำรส่ิงปลูกสร้ำงรำยกำรท่ีดิน
จ ำนวนเน้ือท่ีดิน

หน้ำ
ส ำรวจ

สถำนท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชุน,

ต ำบล)
ท่ี

ว่ำงเปล่ำ/
ไม่ท ำ

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลำย
ประเภท

ลักษณะกำรท ำประโยชน์ (ตร.ว.)

ว่ำงเปล่ำ/
ไม่ท ำ

ประโยชน์

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้ำง

(ตึก/ไม้/
คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ขนำดพ้ืนท่ี
รวมของ

ส่ิงปลูกสร้ำง 
(ตร.ม.)

อยู่อำศัย

บญัชรีายการทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
ที ่อปท. ตอ้งประกาศและจดัสง่ภายในเดอืน พ.ย. 

(ระเบยีบ มท. ขอ้ 23)

แบบตัวอย่างบัญชีรายการที่ดินปรับแก้ตามกฤษฎีกา (30 ต.ค.62).xls


ให ้อปท. ประกาศราคาประเมนิทุนทรัพย์ที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง 

อัตราภาษีทีจั่ดเก็บ และรายละเอยีดอืน่ทีจ่ าเป็นในการจัดเก็บภาษี

กอ่นวันที ่1 ก.พ. (ม.39)
ภ.ด.ส. ๑

จ ำนวนเน้ือท่ีดิน

๑ โฉนด 84 ก ๕๔๓๙ ม.4 ต.ต้า ๑ ๑๐ 4,000 1,500      6,000,000 - - - - - - -               - - - 6,000,000      -            50,000,000 -              -      

๕ ๒๖๐ 260    1,500      390,000    1  บ้านเด่ียว 2 ช้ัน ตึก 5             100            100         7,500           750,000       7        52,500    697,500 1,087,500      

ช้ัน 1 3             50              50           543,750    -              543,750      0.3      

ช้ัน 2 2             50              50           543,750    50,000,000 -              -      

๒ โฉนด 85 ก ๕๔๘๓ ม.4 ต.ต้า ๔ ๑ ๑๐ 110    1,500      165,000    -               -          -          -             -          -               -               -     -          -         165,000         -            -              165,000      0.3      

๓ น.ส.3 ก ๒๕ ม.5 ต.ต้า ๒ ๑ ๗๐ 170    1,500      255,000    2  บ้านเด่ียว 1 ช้ัน ไม้ 2             50              -          7,500           375,000       3        11,250    363,750 618,750         -            -              618,750      0.02    

๔ ท.ค. ม.8 ต.ต้า 1 10 2 4 4,204 1,500      6,306,000 - - - - - - - - - - 6,306,000      - - 6,306,000   0.01    

หมายเหตุ ลักษณะการใชป้ระโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อ่ืนๆ
๔. ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. ใชป้ระโยชน์หลายประเภท

คิดเป็น
ค่ำเส่ือม 
(บำท)

รวมรำคำ
ประเมินท่ีดิน 

(บำท)

ประเภท
ส่ิงปลูกสร้ำง

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้ำง

คงเหลือรำคำ
ประเมินทุนทรัพย์
ท่ีต้องเสียภำษี 

(บำท)

รำคำประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้ำง

รำคำประเมิน
ต่อตำรำงวำ

(บำท)

รำคำประเมิน
ต่อตำรำงเมตร

(บำท)วำไร่

คิดเป็น
สัดส่วนตำม

กำรใช้
ประโยชน์ 
(ร้อยละ)

อำยุ
โรงเรือน 

(ปี)

รำคำประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง

ค ำนวณ
เป็น

ตำรำงวำ
ท่ี

ลักษณะกำร
ใช้ระโยชน์

หักมูลค่ำฐำน
ภำษีท่ีได้รับ

ยกเว้น 
(บำท)

รำคำประเมิน
ส่ิงปลูกสร้ำง

หลังหัก
ค่ำเส่ือม
(บำท)

อัตรำภำษี
(ร้อยละ)

ค่ำเส่ือม
รวมรำคำ

ส่ิงปลูกสร้ำง 
(บำท)

ขนำดพ้ืนท่ี
ส่ิงปลูกสร้ำง 
(ตำรำงเมตร)

ลักษณะ
กำรใช้

ประโยชน์

รำคำประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน รำคำประเมิน
ของท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้ำง

ตำมสัดส่วนกำร
ใช้ประโยชน์

(บำท)

รวมรำคำประเมิน
ของท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้ำง

(บำท)

ท่ี
ประเภท 

ท่ีดิน
หน้ำ

ส ำรวจ
เลขท่ี

สถำนท่ีต้ัง
(หมู่ท่ี/ชุมชน/

ต ำบล) งำน

แบบตัวอย่างบัญชีรายการที่ดินปรับแก้ตามกฤษฎีกา (30 ต.ค.62).xls


การค านวณมลูคา่สิง่ปลกูสรา้ง (กฎกระทรวง)

1. ประเมนิตามบญัชกี าหนดราคาประเมนิทนุทรพัย์
โรงเรอืนสิง่ปลกูสรา้ง

2. กรณีไมม่รีาคาประเมนิทนุทรพัยโ์รงเรอืนสิง่ปลกูสรา้ง
2.1 ใหเ้ทยีบเคยีงตามบญัชเีทยีบเคยีงสิง่ปลกูสรา้ง

2.2 ถา้ไม่สามารถเทยีบเคยีงได ้ใหผู้เ้สยีภาษีสง่เอกสารหลักฐาน
แสดงมูลค่าสิง่ปลูกสรา้ง เพื่อประกอบการพจิารณาก าหนดราคาของ 
อปท. โดย อปท. อาจเสนอ คกก.ภาษีที่ดินฯ ประจ าจังหวัดให ้
ค าแนะน าเบือ้งตน้เกีย่วกบัการก าหนดราคาประเมนิทนุทรัพยด์ังกลา่วได ้
เมือ่ อปท. ประเมนิทุนทรัพยแ์ลว้ใหแ้จง้กรมธนารักษ์เพื่อจัดท าบัญชี

ประเมนิทนุทรัพยส์ิง่ปลกูสรา้งลกัษณะพเิศษตอ่ไป  



อตัราคา่เสือ่มราคาของสิง่ปลกูสรา้ง
(ระเบยีบ คกก.ก าหนดราคาประเมนิทนุทรพัยว์า่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการก าหนดราคาประเมนิทนุทรพัย์
ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีน

สทิธแิละนติกิรรม พ.ศ. 2535)

เร ิม่นบัต ังงแตปี่แรกทีส่รา้งเสร็จ นบัตามปีปฏทินิ เศษของปีนบัเป็น 1 ปี

เหลอื 14%

เหลอื 15%

เหลอื 7%
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(โดยหักแปลงที่มมีูลค่าสูงสดุออกกอ่น)







ใช้ประโยชน์ร่วม
ตามแนวนอน

ใช้ประโยชน์ร่วม
ตามแนวตั ง

0.02

0.3

0.01

ค านวณภาษีตามสัดส่วนการใชป้ระโยชน์จริง





บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของ
อยูอ่าศยั ไดรั้บยกเวน้ภาษี
ไมเ่กนิ 50 ลบ. ตาม ม.40

ประเภท
ขนาด
พืงนที่

ราคา 
(บาท/หนว่ย )

ราคาประเมนิ 
(บาท)

ทีด่นิ 50 ตร.ว. 74,000 3,700,000

ตกึ 3 ชัน้ 
อาย ุ10 ปี

90 ตร.ม.
(ชัน้ละ

30 ตร.ม.)

45,000 4,050,000
หกัคา่เสือ่ม 10%

เหลอื 3,645,000

รวมมลูคา่ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 7,345,000

ประเภทการใชป้ระโยชน์
สดัสว่น

การใชป้ระโยชน์
มลูคา่แยกตาม
สดัสว่น (บาท)

ชัน้ลา่ง : คา้ขาย 1 สว่น (33.33 %) 2,448,088.50

ชัน้ 2-3 : อยูอ่าศยั  เจา้ของมชีือ่ในทะเบยีนบา้น 2 สว่น (66.67 %) 4,896,911.50

ค านวณภาษีประเภทอืน่ๆใน
อตัรากา้วหนา้ตาม ม.94 (5)

2,448,088.50 X 0.3/100
= 7,344.50 บาท

ปี 2565 บรรเทาภาระภาษี 25% 

ตอ้งเสยีภาษีเพิม่ 6,844.50 บาท

ปี 2562 เสยีภาษี 5,344.50 บาท



การใชป้ระโยชนห์ลายประเภทกรณีสามารถ
แยกสดัสว่นตามพืงนทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากกนัได้
(การใชป้ระโยชนแ์นวราบ)

ประเภท

ทีด่นิ ส ิง่ปลกูสรา้ง รวมราคา 

(บาท)

สดัสว่น

(%)
อตัราภาษี

เนือ้ที่
(ตร.ว.)

ราคา
(บ/ตร.ว.)

เนือ้ที่
(ตร.ม.)

คา่เสือ่ม
(%)

ราคา 
(บ/ตร.ม.)

เกษตร 800

10,000

- - - 8,000,000 80

บุคคลธรรมดา
เ ป็ น เ จ ้ า ข อ ง
ยกเวน้ภาษี 3 ปี

8,000,000

อยูอ่าศยั 100

10,000

90 10

1,000

1,810,000 10

บุคคลธรรมเป็น
เจา้ของมีชื่อใน
ทร.14 ยกเว น้
ภาษี 50 ลบ.

1,000,000 810,000

อืน่ๆ 100

10,000

90 10

2,000

2,620,000 10

รอ้ยละ 0.3
= 7,860 บาท1,000,000 1,620,000

รวมราคาทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดในแปลงทีด่นิ 12,430,000 100 7,860

ภาระภาษี
ปี 2562 5,000

บรรเทา 25 % คงเหลอื

5,000 +2,145ปี 2565 7,860



1. ให ้อปท. แจง้การประเมนิภาษีโดยสง่แบบใหผู้เ้สยีภาษีภายในเดอืน ก.พ.

2. ใหผู้เ้สยีภาษีช าระภาษีตามแบบแจง้การประเมนิภายในเดอืน เม.ย.

3. ผูเ้สยีภาษีอาจขอผอ่นช าระภาษีเป็นงวดตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

4. หากพบวา่ประเมนิภาษีผดิพลาดหรอืไมค่รบถว้น อปท. มอี านาจทบทวนการ

ประเมนิภาษีใหถ้กูตอ้งไดภ้ายใน 3 ปี 

5. ผูใ้ดเสยีภาษีโดยไมม่หีนา้ทีต่อ้งเสยีหรอืเสยีเกนิจ านวนทีต่อ้งเสยีมสีทิธยิืน่   

ค ารอ้งขอคนืเงนิภายใน 3 ปี (มารับเงนิภายใน 1 ปี) และหากผูบ้รหิารทอ้งถิน่เห็นวา่

อปท. ประเมนิภาษีผดิพลาด ใหส้ัง่คนืเงนิแกผู่ร้อ้ง  และเสยีดอกเบีย้ (ไมท่บตน้)

แกผู่ร้อ้งในอตัรารอ้ยละ 1/เดอืน นับแตว่ันยืน่ค ารอ้งขอรับคนืเงนิ

การประเมนิภาษ ีการช าระภาษ ีการคนืภาษ ี(ม.44-54)



หนงัสอืแจง้การประเมนิ แบบแสดงรายการค านวณ
และใบเสร็จรบัเงนิภาษี

 ภ.ด.ส.๗

๑ โฉนด ๕๔๓๙ ๑๐ ๒ ๖๐ ๑ 4,000      1,500     6,000,000 - - - - - - -          - - - 6,000,000 -           50         -            -    

๕ 260         1,500     390,000    1  บ้านเด่ียว 2 ช้ัน ตึก 5             100         100         7,500     750,000  7           7            697,500 1,087,500 

ช้ัน 1 3             50           50           543,750   -        543,750    0.3    1,631.25 

ช้ัน 2 2             50           50           543,750   50         -            -    

โฉนด ๕๔๘๓ ๑ ๑๐ ๔ 110         1,500     165,000    -              -          -          -          -          -         -          -        -         -         165,000    -           -        165,000    0.3    495.00    

น.ส.3 ก ๒๕ ๑ ๓๐ ๒ 170         1,500     255,000    2  บ้านเด่ียว 1 ช้ัน ไม้ 2             50           -          7,500     375,000  3           3            363,750 618,750    -           -        618,750    0.02  123.75    

ท.ค. 10 2 4 1       4,204      1,500 6,306,000 - - - - - - - - - - 6,306,000 - - 6,306,000 0.01  630.60

หมำยเหตุ ลักษณะกำรท ำประโยชน์ท่ีดิน ๑. ประกอบเกษตรกรรม

๒. อยู่อำศัย

๓. อ่ืนๆ

๔. ท้ิงไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ

5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

แบบแสดงรำยกำรค ำนวณภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง
ช่ือเจำ้ของ/ผู้ครอบครองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง...........................................................................

รำคำประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน รำคำประเมินทุนทรัพย์ของส่ิงปลูกสร้ำง
รวมรำคำ

ประเมินของ
ท่ีดินและ

ส่ิงปลูกสร้ำง
(บำท)

รำคำประเมิน
ของท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้ำง
ตำมสัดส่วน

กำรใช้ประโยชน์

หักมูลค่ำ
ฐำนภำษี
ท่ีได้รับ
ยกเว้น 
(บำท)

คงเหลือ
รำคำประเมิน

ทุนทรัพย์
ท่ีต้องช ำระภำษี 

(บำท)

อัตรำ
ภำษี

(ร้อยละ)
ท่ี ประเภทท่ีดิน

เลขท่ี
เอกสำรสิทธ์ิ

จ ำนวนเน้ือท่ีดิน
ลักษณะกำร
ท ำประโยชน์

ค ำนวณ
เป็น ตร.ว.

ไร่ งำน ตร.ว.

รำคำ
ประเมิน

ต่อ ตร.ว. 
(บำท)

รวมรำคำ
ประเมินท่ีดิน 

(บำท)
ท่ี

ประเภทของ
ส่ิงปลูกสร้ำง
ตำมบัญชี

กรมธนำรักษ์

ลักษณะ
ส่ิงปลูกสร้ำง
 (ตึก/ไม้/

คร่ึงตึกคร่ึงไม้)

ลักษณะกำร
ท ำประโยชน์

จ านวนภาษี
ท่ีต้องช าระ

(บาท)

ขนำดพ้ืนท่ี
ส่ิงปลูกสร้ำง 

(ตร.ม.)

คิดเป็น
สัดส่วน

(ร้อยละ)

รำคำ
ประเมิน
ต่อ ตร.ม.

รวมรำคำ
ประเมิน

ส่ิงปลูกสร้ำง 
(บำท)

ค่ำเส่ือม รำคำประเมิน
ส่ิงปลูกสร้ำง

หลังหัก
ค่ำเส่ือม 
(บำท)

อำยุ
ส่ิงปลูกสร้ำง 

(ปี)

 
ค่ำเส่ือม 
(ร้อยละ)
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อปท. ใหบ้รกิารช าระภาษีผา่นธนาคารเพิม่ขึน้จาก 630 แหง่ เป็น 7,044 แหง่



1. พ.ร.ฎ. ลดภาษีบางประเภทเพื่อใหเ้หมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทาง

เศรษฐกจิ สงัคม เหตกุารณ์ กจิการ หรอืสภาพแหง่ทอ้งถิน่ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90

2. กรณีทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้งไดรั้บความเสยีหายหรอืถกูท าลายดว้ยเหตอุันพน้วสิัย

หรือถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุตอ้งซ่อมแซมในส่วนส าคัญ 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยความเห็นชอบของ คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า

จังหวัดมอี านาจลดหรอืยกเวน้ภาษีได ้

การลด ยกเวน้ภาษ ี(ม.55-57)



1. ลดภาษีรอ้ยละ 50 ของจ านวนภาษีทีต่อ้งเสยีส าหรับทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 

1) ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง หอ้งชดุทีเ่จา้ของหรอืผูค้รอบครองเป็นบคุคลธรรมดา    

ใชอ้ยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบา้น เฉพาะกรณี

ไดก้รรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองมาโดยทางมรดก และ     

จดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกีย่วกบัทรัพยส์นินัน้              

กอ่น 13 ม.ีค. 2562

2) ที่ด ินที่เป็นที่ตั ้งโรงผลิตไฟฟ้า และโรงผลิตไฟฟ้า รวมถึงที่ด ินหรือ

สิง่ปลกูสรา้งอืน่ทีใ่ชป้ระโยชนเ์กีย่วเนือ่ง

3) ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทีใ่ชเ้ป็นเขือ่นและ

พืน้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเขือ่นทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้า

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการลดภาษตีาม พ.ร.ฎ. (ม.55)



2. ลดภาษีรอ้ยละ 90 ของจ านวนภาษีทีต่อ้งเสยีส าหรับทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 

1) อสังหารมิทรัพยร์อการขายที่ไดร้ับมาเป็นเวลาไม่เกนิ 5 ปี นับจากวันที่

อสังหารมิทรัพยนั์น้ตกเป็นของสถาบันการเงนิ, สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ และ

บรษัิทบรหิารสนิทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้

2) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

- โครงการพัฒนาเพื่ออยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการจัดสรรที่ดิน  เ ป็นเวลาไม่ เกิน 3 ปี  นับจากวัน

ทีไ่ดร้ับอนุญาต

- โครงการอาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุดเป็นเวลา

ไมเ่กนิ 3 ปี นับจากวันทีไ่ดร้ับอนุญาตกอ่สรา้งอาคารชดุ

- นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยนิคมอุตสาหกรรม

เป็นเวลาไมเ่กนิ3 ปี นับจากวันทีไ่ดร้ับอนุญาต

จัดตัง้นคิมอตุสาหกรรม 



3) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีด่ าเนนิการแลว้ 

- โครงการจัดสรรที่ดนิ อาคารชุด นิคมอุตสาหกรรมที่ด าเนินการตาม

กฎหมายแลว้ แตย่ังไมไ่ดข้ายเป็นเวลาไมเ่กนิ 2 ปี นับจากวันที ่13 ม.ีค. 2562

4) ที่ด ินหรือสิง่ปลูกสรา้งที่ใชป้ระโยชน์ในกจิการของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนและโรงเรียนเอกชน (เฉพาะในระบบ นอกระบบประเภทสอนศาสนา

ตาดกีา และปอเนาะ) ตามกฎหมาย เฉพาะทีใ่ชเ้ป็นทีต่ัง้ตามแผนผังแสดงบรเิวณ

และอาคารที่ระบุในรายการขอ้ก าหนดจัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือ

ตราสารจัดตัง้โรงเรยีนเอกชนนัน้ 



5) ทีด่นิหรือสิง่ปลูกสรา้งทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่หบ้รกิารประชาชนเป็นการทั่วไป

เฉพาะเพื่อการเล่นกฬีาตามชนิดที ่ก.ก.ท. ก าหนด, สวนสัตวท์ีไ่ดร้ับอนุญาต, 

สวนสนุกทีไ่ดรั้บอนุญาต, ที่จอดรถของผูป้ระกอบการรถไฟฟ้าทีจั่ดใหส้ าหรับ

ผูโ้ดยสาร 

6) ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรา้งในสนามบนิทีใ่ชเ้ป็น ทางวิง่, ทางขับ และลานจอด

อากาศยานตามที ่สนง.การบนิพลเรอืนประกาศก าหนด 

7) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นทีต่ัง้ของถนนหรอืทางยกระดับทีเ่ป็นทางพเิศษ 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการทางพเิศษ หรอืทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายวา่ดว้ย

ทางหลวงสมัปทาน และกฎหมายอืน่ 



มาตรการช่วยเหลือ ผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบ

1. การลดภาษี 2. การยกเว้นภาษี

3. การบรรเทาภาระภาษี



1. การลดภาษี

มาตรา 55

ลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็น

ทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ

หรือสภาพแห่งท้องที่ไม่เกินร้อยละ 90

ของภาษีที่ต้องเสียตามที่ก าหนดใน พ.ร.ฎ.

ลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
กรณีทรัพย์สินเสียหาย หรือถูกท าลาย

ตามสัดส่วน ความเสียหาย  

มาตรา 56 มาตรา 57

และ



91พ.ร.ฎ.ลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ลดร้อยละ 90 เฉพาะปี 2563
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มาตรา 96 

มาตรา 8 (1) – (12)

มาตรา 41

มาตรา 40

ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่บัญญัติ
ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษี 

ยกเว้นภาษีกรณีที่เจ้าของ
เป็นบุคลคลธรรมดาใช้ประโยชน์

ในการประกอบเกษตรกรรม
ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

ยกเว้นภาษีกรณีเจ้าของเป็นบุคลคลธรรมดา
ใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน
กรณีเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 

และกรณีเป็นเจ้าของบ้าน ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ยกเว้นภาษี 3 ปี (2563 – 2565) กรณีเจ้าของเป็นบุคลคลธรรมดา
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

2. การยกเว้นภาษี



3. การบรรเทาภาระภาษี (บทเฉพาะกาล ม.96,97)

บรรเทาภาระภาษีใหผู้้เสียภาษีที่มีภาระภาษีเพิ่มขึ นใน 3 ปีแรก โดยให้ช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสีย 
หรือพึงช าระในปีก่อน (ภาษีบ ารุงท้องที่ หรือภาษีโรงเรือนและที่ดิน) รวมกับจ านวนภาษีที่เหลือ

ภาษีที่ต้องเสีย : ภาษีปี 2562 + ร้อยละ 25 ของจ านวนภาษีที่เหลือ
.

ปีที่ 1

ภาษีที่ต้องเสีย : ภาษีปี 2562 + ร้อยละ 75 ของจ านวนภาษีที่เหลือ

ปีที่ 2

ปีที่ 3 

ภาษีที่ต้องเสีย : ภาษีปี 2562 + ร้อยละ 50 ของจ านวนภาษีที่เหลือ
.



1. ภาษีทีม่ไิดช้ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ใหถ้อืเป็นภาษีคา้งช าระ

2. ให ้อปท. แจง้เตอืนผูม้ภีาษีคา้งช าระมาช าระภาษีภายในเดอืน พ.ค. 

3. ภายในเดอืน ม.ิย. ให ้อปท. แจง้รายการภาษีคา้งช าระให ้สนง.ทีด่นิซึง่ทีด่นิ/

สิง่ปลูกสรา้งทราบเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการหา้มจดทะเบยีนสทิธนิิตกิรรม  

โอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิ/สิง่ปลกูสรา้ง  

4. เมือ่พน้ 90 วันนับแต่ไดรั้บหนังสอืแจง้เตอืน ผูบ้รหิารทอ้งถิน่โดยความเห็นชอบ

ของ ผวจ. มอี านาจออกค าสัง่ยดึ อายัด และขายทอดตลาดทรัพยส์นิของผูเ้สยีภาษี

5. ไมช่ าระภาษีภายในก าหนด

5.1 เสยีเบีย้ปรับ 40 % ของภาษีคา้งช าระ เวน้แต่

จะไดช้ าระภาษีกอ่นไดรั้บหนังสอืแจง้เตอืนใหเ้สยีเบีย้ปรับ 10 %

หรอืหากช าระภายในเวลาก าหนดตามหนังสอืแจง้เตอืนใหเ้สยีเบีย้ปรับ 20 %

5.2 เสยีเงนิเพิม่ 1 % ตอ่เดอืนของภาษีคา้งช าระ (ไมน่ าเบีย้ปรับมาค านวณรวม)

ภาษคีา้งช าระ เบีงยปรบั เงนิเพิม่ (ม.58-72)





1. ใหผู้เ้สยีภาษียืน่ค ารอ้งคัดคา้นและขอใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทบทวนการประเมนิ

หรอืเรยีกเก็บภาษี (กรณีช าระภาษีเพิม่เตมิ) ภายใน 30 วัน

2. ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาค ารอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วัน หากไม่เสร็จ

ใหถ้ือว่าเห็นชอบกับค ารอ้ง  กรณีผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไม่เห็นชอบดว้ยกับค ารอ้ง          

ผูเ้สยีภาษีมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่ คกก.พจิารณาอทุธรณ์การประเมนิภาษีภายใน 7 วัน

3. ให ้คกก.พจิารณาอุทธรณ์พจิารณาอุทธรณ์ภายใน 60 วัน ขยายไดอ้กี 30 วัน

หากผูอ้ทุธรณ์ไมพ่อใจผลการพจิารณาอทุธรณ์ใหม้สีทิธฟ้ิองคดภีายใน 30 วัน

4. การคัดคา้นและอทุธรณ์ไมเ่ป็นเหตใุหท้เุลาการช าระภาษี

การคดัคา้นและอทุธรณ์การประเมนิภาษ ี(ม.73-82)



ค ารอ้งคดัคา้นการประเมนิภาษี
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บทก าหนดโทษ (ม.83-90)

ความผดิ จ าคกุไมเ่กนิ ปรบัไมเ่กนิ ปรบัและจ าคกุ

ขดัขวางการปฏบิตัหินา้ที่
ของพนักงานส ารวจ

6 เดอืน 10,000 บาท /

ไมป่ฏบิตัติามค าสัง่/              
หนังสอืเรยีก

2,000 บาท

ไมแ่จง้การเปลีย่นแปลง               
การใชป้ระโยชน์

10,000 บาท

ขดัขวาง/ไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ยดึ 
อายัด หรอื ท าลาย  ยา้ย ซอ่น
โอนทรัพยท์ีถ่กู ยดึ อายัด

1 ปี 20,000 บาท /

แจง้ขอ้ความเป็นเท็จ 2 ปี 40,000 บาท /



1. การจัดเก็บภาษีบ ารุงทอ้งที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดนิที่ตอ้งเสยี/คา้ง/    

คนืกอ่นวันที ่1 ม.ค. 2562 ใหใ้ชบ้งัคับไดต้อ่ไป

2. ใหก้รมที่ดินส่งขอ้มูลรูปแปลงที่ดินและเอกสารสิทธิของที่ดินและ             

สิง่ปลกูสรา้งให ้อปท. ภายใน 60 วัน

3. ก าหนดมาตรการบรรเทาภาระภาษีแกผู่ท้ีต่อ้งเสยีภาษีสงูกวา่เดมิชว่ง 3 ปี

4. ใหด้ าเนนิการออกกฎหมายล าดับรองภายใน 120 วัน

บทเฉพาะกาล (ม.91-98)



การขยายเวลาด าเนินการ 
(ม.14, ม.46, ม.68-73)

1.ผู้บริหารท้องถิ่ นต้องอนุมัติขยายเวลา
ก่อนครบก าหนดเวลาที่ รมว.มท. เห็นชอบ 
(ม.14 วรรคหนึ่ง)
2 . ป ร ะชาชน เสี ยภ าษี ต่ อ เ มื่ อ ไ ด้ รั บ แจ้ ง
การประเมินภาษีจาก อปท. (ม.46) 
3 .  ป ระชาชน ไม่ เ สี ย เ บี ยป รั บ / เ งิ น เพิ่ ม
หากผู้ บริหารขยายเวลาช าระภาษี  โดย
ประชาชนไม่ได้ยื่นค าร้องขอ (ม.68-73)

ผู้เสียภาษีควรมีเวลา 2 เดือน
หลังแจ้งการประเมินภาษี

ผู้เสียภาษีมีสิทธิคัดค้านการ
ประเมินภาษีภายใน 30 วัน 
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ภาพรวมปัญหา อุปสรรคการจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

ปัญหาในทางปฏบิตัิ
ปัญหาด้านกฎหมาย

75%

25%

ภาพรวม ปัญหาอุปสรรค 

ขั นตอน ที่พบปัญหาอปุสรรคมากทีสุ่ด

0%

50%

ขั นตอนการท าความเข้าใจกฎหมาย  25 % 
(ค านิยามส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษี และการค านวณภาษี 
ระยะเวลาด าเนินการ การบังคับช าระภาษี ฯลฯ)
ขั นตอนการส ารวจ  40 % 
ขั นตอนการแจ้งประเมินและค านวณภาษี 25 % 
ขั นตอนการรับช าระภาษี 10 %

กฎหมาย

ปฏิบัติ

ประเด็นปัญหาอปุสรรคด้านกฎหมาย

3
4

มาตรา 5 : ค านิยามสิ่งปลูกสร้าง
ที่ไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมสิ่งปลูก

สร้างบางรายการที่เคยเสียภาษีโรงเรือน

1 2 มาตรา 13 : การแจ้งหนังสือ ค าสั่ง 

กฎหมายไม่ได้ระบุแนวทาง
การค านวณภาษีที่มีเศษสตางค์

มาตรา 9 มาตรา 39 ระเบียบ มท. ข้อ 23
มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 73 : 
ระยะเวลาด าเนินการตามกฎหมาย 
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

มาตรา 94 : อัตราภาษีไม่เป็นธรรม มาตรา 8 มาตรา 40 และมาตรา 96 :
การยกเว้นภาษี 

65

7มาตรา 59 : การบังคับช าระภาษีมีบทลงโทษสูง

ประเด็นปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิตัิ
ข้อมูลที่ อปท. ได้รับจากหน่วยงานอื่น ๆ 
ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน 

หลักเกณฑ์การประเมินราคาทุนทรัพย์
ไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมสิ่งปลูกสร้าง
ที่ต้องเสียภาษี 

บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมขึ น 
และไม่มีความรู้ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

ผู้เสียภาษี ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย

การค านวณภาษีมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ

แนวเขต อปท. ไม่ชัดเจน 
และทับซ้อนกับเขต อปท. อื่น

มีภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมาก
ในการด าเนินการตามกฎหมาย

ไม่มีเคร่ืองมือที่ใช้อ านวยความสะดวก
ในการจัดเก็บภาษี

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtrbJzIvNAhVGtY8KHRRAC0UQjRwIBw&url=http://www.dla.go.th/work/ppt/&bvm=bv.123664746,d.c2I&psig=AFQjCNEZ_D309hgHMWJjO5smRSlzfmS0Vw&ust=1465034397922507


ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

1 หนังสอื มท. ดว่นมาก      
ที ่มท 0808.3/ว 0107 
ลว. 8 ม.ค. 2561

สรปุสาระส าคญัรา่งกฎหมาย, แผนการเตรยีมความพรอ้มรองรับ
การจัดเก็บภาษี, เปิด free license โปรแกรม LTAX  และเรง่รัด
การจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ

2 หนังสอื สถ. 
ที ่มท 0808.3/1272
ลว. 2 พ.ค. 2561

จัดท าขอ้มลูแนวเขตปกครองของ อปท. ในระบบ GIS เพือ่เตรยีม
ความพรอ้มรองรับขอ้มลูจากกรมทีด่นิ

3 หนังสอื สถ. ดว่นมาก
ที ่มท 008.3/ว 15
ลว. 23 พ.ย. 2561

เรง่รัดรายงานการเตรยีมความพรอ้มผา่นระบบ INFO และ
ตรวจสอบ email ที ่สถ. ก าหนดใหพ้รอ้มใชง้านได ้

4 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ    
ที ่มท 0808.3/ว 1332
ลว. 28 ม.ีค. 2562

แนวทางปฏบิตักิารรับมอบขอ้มลูจากกรมทีด่นิ, แบบส ารวจขอ้มลู
ทีด่นิ ส ิง่ปลกูสรา้ง อาคารชดุเพือ่จัดเก็บภาษี และเรง่รัดการจัดท า
แผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ

5 หนังสอื สถ. 
ที ่มท 0808.3/ว 1571
ลว. 11 เม.ย. 2562

ส ารวจขอ้มลูประมาณการรายไดจ้ากภาษีทีด่นิและ                        
ส ิง่ปลกูสรา้งของ อปท. 

6 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ               
ที ่มท 0808.3/ว 1927
ลว. 16 พ.ค. 2562

โครงการฝึกอบรมบคุลากรของ อปท. เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
รองรับการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง

7 หนังสอื มท ดว่นมาก
ที ่ม ท 0808.3/ว 6213
ลว. 16 ต.ค. 2562

แนวทางการเตรยีมการรองรับการจัดเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
(สรปุสาระส าคญักฎหมายกฎหมายล าดบัรอง การเลอืก คกก. QR Code
ขัน้ตอนการจัดเก็บภาษี แผนด าเนนิงาน และสือ่ประชาสมัพันธ)์
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ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

8 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 7476
ลว. 11 ธ.ค. 2562

ขยายก าหนดเวลาด าเนนิการของผูม้หีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ.
ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บประจ าปี 
พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป

9 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 407
ลว. 13 ก.พ. 2563

ส ารวจขอ้มลูประมาณการรายไดจ้ากการจัดเก็บภาษีทีด่นิและ
สิง่ปลกูสรา้งทีค่าดวา่จะจัดเก็บไดใ้นปี 2563 ผา่นระบบ INFO

10 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 008.3/ว 465
ลว. 17 ก.พ. 2563

สรปุสาระส าคญัของกฎหมายล าดับรองทีอ่อกตาม พ.ร.บ.ภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 จ านวน 18 ฉบบั

11 หนังสอื สถ. ดว่นมาก
ที ่มท 0808.3/ว 618
ลว. 28 ก.พ. 2563

1. รายงานความคบืหนา้การเตรยีมการจัดเก็บภาษีทีด่นิและ
สิง่ปลกูสรา้งผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต

2. แนะน า/เรง่รัด อปท. ทีม่ภีาระงานส ารวจขอ้มลูจ านวนมาก       
2.1 จัดล าดบัความส าคญั/จ าเป็นเรง่ดว่น โดยเนน้ด าเนนิการ

ในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บยกเวน้ภาษี
2.2 กรณีมเีหตจุ าเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่อาจพจิารณาขยาย

ก าหนดเวลาออกไปตามจ าเป็นไดแ้ตต่อ้งไมก่ระทบกับการช าระ
ภาษีในเดอืน ส.ค. 2563

(1) การประกาศแจง้บญัชรีายการทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
ไมค่วรเกนิ 31 พ.ค. 2563

(2) การประกาศราคาประเมนิทนุทรัพยไ์มค่วรเกนิ 15 ม.ิย. 
2563
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ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

12 หนังสอื มท. ดว่นมาก
ที ่มท 0808.3/ว 2424
ลว. 24 เม.ย. 2563 

การจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ และภาษีบ ารงุทอ้งที่ ส าหรับ
โรงเรอืนทีใ่ชป้ระโยชนห์รอืเริม่ใชป้ระโยชนป์ระกอบธรุกจิการคา้
ในปี 2562

13 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 1508
ลว. 22 พ.ค. 2563

1. แจง้แนวทางปฏบิตัเิรือ่งการหา้มจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
โอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทีด่นิ ส ิง่ปลกูสรา้ง 
อาคารชดุกรณีมกีารคา้งช าระภาษี

2. แจง้ตวัอยา่งค าอธบิายเพิม่เตมิประกอบหนังสอืแจง้ประเมนิ
ภาษี กรณีผูเ้สยีภาษีไดรั้บการลด บรรเทาภาระภาษีตามได ้
กฎหมาย

14 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 3043
ลว. 24 พ.ค. 2563

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดระยอง กรณีการประเมนิสิง่ปลกูสรา้งลักษณะพเิศษ และ
การชดเชยรายไดท้ีล่ดลงจากการจัดเก็บภาษี

15 หนังสอื  มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 3053
ลว. 27 พ.ค. 2563

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีกรณีศนูยจั์ดการธนบตัร ธปท. 

16 หนังสอื มท 
ที่ มท 0808.3/ว 3525
ลว. 16 ม.ิย. 2563

แจง้ค าปรกึษาแนะน าของ คกก.วนิจิฉัยภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
รวม 6 ประเด็น (การประกาศและจัดสง่ขอ้มลูใหผู้เ้สยีภาษี, 
การขยายเวลาด าเนนิการ, การด าเนนิการตามความเห็น คกก.
วนิจิฉัยภาษีฯ, การปัดเศษสตางค,์ เจา้ของทีด่นิ และทีด่นิทีม่ี
กฎหมายหา้มมใิหท้ าประโยชน)์ 
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ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

17 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.3/ว 3843
ลว. 30 ม.ิย. 2563

แจง้แนวทางปฏบิตักิรณีการลดภาษีตาม พ.ร.ฎ.ลดภาษีส าหรับ
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งบางประเภท พ.ศ. 2563

18 หนังสอื สถ. 
ที ่มท 0808.3/ว 2457
ลว. 17 ส.ค. 2563

แจง้การจัดสง่ขอ้มลูรปูแปลงทีด่นิและขอ้มลูผูค้รอบครองหรอื
ใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิ สปก. และนคิมสรา้งตนเอง

19 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 5065
ลว. 28 ส.ค. 2563

แจง้แนวทางปฏบิตัใินการขยายก าหนดเวลาช าระภาษีและ
คดัคา้นการประเมนิภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง

20 หนังสอื  มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 5067
ลว. 28 ส.ค. 2563

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดก าแพงเพชร กรณีหนา้ทีเ่สยีภาษีในปี 2562-2563 และ
การยกเวน้ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งแกผู่รั้บสมัปทานตาม
กฎหมายปิโตรเลยีม

21 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ 
ที่ มท 0808.3/ว 2617
ลว. 31 ส.ค. 2563 

แจง้ส ารวจขอ้มลูการใชอ้ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ในการขยาย
เวลาด าเนนิการตามกฎหมายภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในปี
พ.ศ. 2563 

22 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.3/ว 2675
ลว. 3 ก.ย. 2563

แจง้แนวทางปฏบิตักิารลงทะเบยีนเขา้ใชง้านระบบดาวนโ์หลด
ขอ้มลูบญัชรีาคาประเมนิทรัพยส์นิรอบบญัชี พ.ศ. 2564-2567
ของกรมธนารักษ์



ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

23 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.3/ว 2689
ลว. 3 ก.ย. 2563

แจง้แนวทางการช าระภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตาม พ.ร.บ.ภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 โดยใชบ้รกิารรับช าระภาษี
ทอ้งถิน่ขา้มธนาคาร เพือ่อ านวยความสะดวกผูเ้สยีภาษี 

24 หนังสอื  มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 5687
ลว. 24 ก.ย. 2563

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดนครสวรรค ์การจัดเก็บภาษีในพืน้ทีต่าม พ.ร.ฎ.ก าหนด
เขตตห์วงหา้มทีด่นิ อ.ปากน ้าโพฯ พ.ศ. 2479

25 หนังสอื สถ.  
ที ่มท 0808.3/ว 3143
ลว. 9 ต.ค. 2563

จัดสง่โปรแกรม LTAX 3000 และ LTAX GIS เพือ่รองรับภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งให ้อปท. ใชป้ระโยชนใ์นการจัดเก็บภาษี

26 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.3/ว 6215
ลว. 15 ต.ค. 2563

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดสมทุรสาคร กรณีการประเมนิภาษีโรงเรอืนและภาษีบ ารงุ
ทอ้งทีย่อ้นหลงั ภายหลงัจากกฎหมายภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งมี
ผลใชบ้งัคบั

27 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.3/ว 3237
ลว. 19 ต.ค. 2563

แจง้แนวทางปฏบิตัใินการตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับทีด่นิและ
สิง่ปลกูสรา้งกรณีทีร่าชพัสดุ กรมธนารักษ์

28 หนังสอื สถ.
ที ่มท 0808.3/ว 3253
ลว. 20 ต.ค. 2563

แจง้หลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัขิองผูท้รงคณุวฒุใิน คกก.พจิารณา
อทุธรณ์การประเมนิภาษีประจ าจังหวัด



ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

29 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 6624
ลว. 4 พ.ย. 2563

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดสระแกว้ กรณีผูเ้สยีภาษี/การยดึ/อายัด/ขายทอดตลาด
เพือ่บงัคบัช าระภาษีทีด่นิในเขตนคิมสรา้งตนเอง

30 หนังสอื มท. 
ที ่มท 0808.3/ว 6671
ลว. 6 พ.ย. 2563

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดเชยีงใหม ่กรณีผูเ้สยีภาษีในเขตนคิมสหกรณ์

31 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 6891
ลว. 16 พ.ย. 2563

ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัใินการจัดเก็บภาษีประจ าปี 2564

32 หนังสอื มท.
ที ่มท 0808.3/ว 7015
ลว. 23 พ.ย. 2563

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์กรณีปี 2563 อปท. ไมไ่ดแ้จง้ประเมนิ
ภาษีภายในก าหนด และหนา้ทีผู่เ้สยีภาษีกรณีทีด่นิพพิาท
ถกูเพกิถอนเอกสารสทิธิ์ โดยเจา้ของเดมิยังคงครอบครองท า
ประโยชนใ์นทีด่นินัน้ และอยูร่ะหวา่งฟ้องคดตีอ่ศาลเพือ่ยกเลกิ
ค าสัง่เพกิถอน

33 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 3658
ลว. 26 พ.ย. 2563

การส ารวจสิง่ปลกูสรา้งเพือ่ปรับปรงุบญัชรีาคาประเมนิ
สิง่ปลกูสรา้ง เพือ่ใหก้รมธนารักษ์ปรับปรงุบญัชรีาคาประเมนิ
ทนุทรัพย์

34 หนังสอื สถ. 
ที ่มท 0808.3/ว 3865
ลว. 15 ธ.ค. 2563

หารอืการใชจ้า่ยเงนิรับฝากคา่ภาษีบ ารงุทอ้งทีร่อ้ยละ 5 ของ 
จ.ล าปาง โดยใหน้ าสง่เป็นรายไดข้องเทศบาลตอ่ไป



ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

35 หนังสอื สถ. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 8057
ลว. 30 ธ.ค. 2563

ก าหนดวันและใชบ้ญัชรีาคาประเมนิทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้ง 
โดยใชบ้ญัชรีาคาประเมนิรอบปี 2559 – 2562 ไปพลางกอ่น

36 หนังสอื สถ. 
ที ่มท 0808.3/ว 9
ลว. 4 ม.ค. 2564

การรายงานและจัดสง่ขอ้มลูการจัดเก็บภาษีทีด่นิและ
สิง่ปลกูสรา้งผา่นระบบ INFO

37 หนังสอื สถ. 
ที ่มท 0808.3/ว 63
ลว. 13 ม.ค. 2564

แกไ้ขค าผดิในแบบ ภดส. 6 แนบทา้ยประกาศ มท. เรือ่ง 
การด าเนนิการตาม พ.ร.บ.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
พ.ศ. 2562

38 หนังสอื มท.
ที ่มท 0808.3/ว 201
ลว. 12 ม.ค. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดนครสวรรค ์กรณีการจัดเก็บภาษีกจิการประปาเทศบาล
ไมไ่ดรั้บยกเวน้จัดเก็บภาษี และประเด็นหารอื คกก.วนิจิฉัยฯ 
กรณีประปาหมูบ่า้น  

39 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 891
ลว. 11 ก.พ. 2564

แจง้แนวทางการลดภาษีตาม พ.ร.ฎ.ลดภาษีส าหรับทีด่นิและ
สิง่ปลกูสรา้งบางประเภท (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564

40 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 
ลว.    ก.พ. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดระยอง กรณีการขอลด/ยกเวน้ภาษีกรณีอาคารชดุ
ถกูปลอ่ยทิง้ไวว้า่งเปลา่ และอาคารโรงแรมอยูร่ะหวา่งซอ่มแซม
ปรับปรงุ 



ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

41 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 1247
ลว. 2 ม.ีค. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดระยอง กรณีการจัดเก็บภาษีอาคารชดุทีท่ ิง้ไวว้า่งเปลา่ 
และอาคารโรงแรมทีอ่ยูร่ะหวา่งซอ่มแซม ปรับปรงุอาคาร

42 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ 
ที ่มท 0808.3/ว 1369
ลว. 8 ม.ีค. 2564

แนวทางปฏบิตัเิพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานของ อปท. ในการ
เขา้ส ารวจและจัดเก็บขอ้มลูภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งในเขต
พืน้ทีห่น่วยงานของรัฐและรัฐวสิาหกจิ

43 หนังสอื สถ. 
ที ่มท 0808.3/ว 527
ลว. 15 ม.ีค. 2564

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการช าระภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งใน
เขตปฏริปูทีด่นิ

44 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 2043
ลว. 7 เม.ย. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดระยอง กรณีการจัดเก็บภาษีสิง่ปลกูสรา้งของมสิซงั
โรมันคาทอลกิกรงุเทพฯ ทีส่รา้งอยูบ่นทีด่นิของบรษัิทเอกชน 
ซึง่ใหม้สิซงัฯ มสีทิธเิก็บกนิ

45 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 2250
ลว. 19 เม.ย. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดสระแกว้ กรณียกเวน้การจัดเก็บภาษีในทีด่นิ น.ส.3 ของ
เอกชนซึง่มหีน่วยงานของรัฐเขา้ครอบครองแทน กรณีการบกุรกุ
เขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ทีป่่าสงวน และการจัดท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ 

46 หนังสอื มท. ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0808.3/ว 2308
ลว. 21 เม.ย. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ า
จังหวัดสมทุรปราการ กรณีการจัดเก็บภาษีในทีด่นิซึง่ไมส่ามารถ
ท าการเกษตรและปลอ่ยทิง้ไวว้า่งเปลา่ 



ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

47 หนังสอื มท. 
ที ่มท 0808.3/ว 2719
ลว. 12 พ.ค. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ าจังหวัดนนทบรุ ี
กรณีการปัดเศษสตางค ์การระงับจดทะเบยีนกรรมสทิธิ ์การแจง้ประเมนิ/
บรรเทาภาระภาษี ทีด่นิภาระจ ายอม การใชป้ระโยชนห์ลายประเภท  

48 หนังสอื มท. 
ที ่มท 0808.3/ว 2720
ลว. 12 พ.ค. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน าของ คกก.วนิจิฉัยภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง 
รวม 9 ประเด็น (นยิามสิง่ปลกูสรา้ง, สทิธยิกเวน้กรณีเบกิคา่เชา่บา้น, 
สทิธยิกเวน้กรณีเจา้ของรว่ม, สถานทีเ่ลน่กฬีา, การยนิยอมใหร้าชการ
ใชป้ระโยชน,์ ศนูยป์ระชมุ/สนามกอลฟ์ ของกรมธนารักษ์, แนวเขตทีด่นิ 
ทน.เชยีงใหม,่ องคป์ระกอบ คกก.ภาษีประจ าจังหวดั, การขยายเวลา
ด าเนนิการของ อปท.)

49 หนังสอื มท. 
ที ่มท 0808.3/ว 3751
ลว. 30 ม.ิย. 2564 และ
ที ่มท 0808.3/ว 4244
ลว. 23 ก.ค. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน าของ คกก.วนิจิฉัยภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
รวม 7 ประเด็น (การประกาศบัญชรีายการทีด่นิฯ, การแจง้ประเมนิภาษีกรณี
เจา้ของเสยีชวีติ, การเรยีกเก็บเงนิเพิม่กรณี อปท. ขยายเวลาช าระภาษี, 
ทีด่นิภารจ ายอม, ทางจ าเป็น, กม.ผังเมอืงรวม, การตอบความเห็นของ คกก.
ภาษีประจ าจังหวดั) 

50 หนังสอื มท.  
ที ่มท 0808.3/ว 4431
ลว. 3 ส.ค. 2564

แจง้ค าปรกึษาแนะน าของ คกก.วนิจิฉัยภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
รวม 6 ประเด็น (เหตจุ าเป็นทางราชการ, ตน้ไมเ้กดิขึน้เองตามธรรมชาติ
จัดพืน้ทีใ่หป้ระชาชนทอผา้, ศนูยร์าชการฯ, อาคารชดุทิง้รา้ง)  

51 หนังสอื มท.
ที ่มท 0808.3/ว 6816
ลว. 30 พ.ย. 64

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ าจังหวัดสงขลา 
กรณีการจัดเก็บภาษีอาคารหอพักนักศกึษาทีใ่หส้หกรณ์บรหิารจัดการ

52 หนังสอื มท.
ที ่มท 0808.3/ว 6828
ลว. 30 พ.ย. 64

แจง้ค าปรกึษาแนะน า คกก.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งประจ าจังหวัด
นครสวรรค ์กรณีสิง่สิง่ปลกูสรา้งตัง้อยูใ่นพืน้ทีค่าบเกีย่ว 2 อปท. และ
การยกเวน้ภาษีสิง่ปลกูสรา้งของ รฟท. 



ที่ เลขทีห่นงัสอื สาระส าคญั

A หนังสอื สถ. ลบั.... ตอบขอ้หารอื จ.ราชบรุ ีกรณีการจัดเก็บภาษีบา้นพักพนักงานและ
ทีด่นิวา่งเปลา่ของรัฐวสิาหกจิ ออป.  

B หนังสอื สถ. 
ที่ มท 0808.3/5463
ลว. 4 เม.ย. 2563

การจัดเก็บภาษีกรณีสทิธยิกเวน้ภาษีของชาวตา่งชาตเิป็นเจา้ของ
กรรมสทิธิใ์นหอ้งชดุ

C หนังสอื สถ.
ที ่มท 0808.3/8159
ลว. 28 พ.ค. 2563

การยกเวน้ภาษีกรณีไดรั้บอนุญาตประทานบัตรเหมอืงแร่

D หนังสอื สถ.
ที ่มท 0808.3/9335
ลว. 22 ม.ิย. 2563

การยกเวน้ภาษีกรณีคลงัสนิคา้ไมม่รีายไดจ้ากการใหรั้ฐและ
เอกชนเชา่ใชป้ระโยชน์

E หนังสอื มท. ดว่นมาก
ที ่มท 0808.3/5067
ลว. 27ส.ค. 2563

การยกเวน้ภาษีโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

F หนังสอื สถ. 
ที ่มท 0808.3/2102
ลว. 17 ก.พ. 2564

การจัดเก็บภาษีกรณีที ่นสล. ในความรับผดิชอบของทหาร
ใชท้ีด่นิและกอ่สรา้งอาคารเพือ่หาประโยชนเ์ชงิสวัสดกิาร
แกข่า้ราชการ

G หนังสอื สถ. 
ที ่มท 0808.3/2102
ลว. 17 ก.พ. 2564

การค านวณฐานภาษีในอตัรากา้วหนา้


