
ภาษีที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้ง



พระราชกฤษฎีกา 
ลดภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕๕ 

แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา 

พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีที่จะต้องเสียส าหรับที่ดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้าง  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๓



 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ลดภาษีส าหรับทีด่ินและสิง่ปลูกสร้างบางประเภท 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างบางประเภท  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ลดภาษีส าหรับทีด่ินและสิง่ปลูกสร้างบางประเภท  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา  ๕๕   

แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างบางประเภท  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๔



 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดอตัราภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา   ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๓๗  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีที่ดินและ 

สิง่ปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ใช้อัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้   ส าหรับ 

การจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดทรัพย์สินที่ได้รบัยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้ำง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๘  (๑๒)  แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้   ได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำง 

(๑) ทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์  
และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้ำขึ้นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจ่ำยเงินเดือน  เงินปี  บ ำเหน็จบ ำนำญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  เฉพำะส่วนที่ได้ใช้เพ่ือกำร
ดังต่อไปนี้   

 (ก) ใช้ในรำชกำร  รำชกำรในพระองค์  หรือหน่วยงำนในพระมหำกษัตริย์ 
 (ข) ใช้ในกิจกำรอื่นใดในพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์  หรือใช้เพ่ือสำธำรณประโยชน์ 
 (ค) ใช้เป็นศำสนสถำนไม่ว่ำของศำสนำใดที่ใช้เฉพำะเพ่ือกำรประกอบศำสนกิจหรือกิจกำร

สำธำรณะ  หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ ์ นักพรต  นักบวช  หรือบำทหลวง  ไม่ว่ำในศำสนำใด  หรือเป็นศำลเจำ้ 
 ทั้งนี้  หำกเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้เพ่ือกำรตำมวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับยกเว้นเฉพำะส่วนที่มิได้

ใช้หำผลประโยชน์   
(๒) ทรัพย์สินของรัฐวิสำหกิจที่ยังมิได้ใช้ในกิจกำรของรัฐวิสำหกิจและยังมิได้ใช้หำผลประโยชน์ 

“รัฐวิสำหกิจ”  หมำยควำมว่ำ 
 (ก) องค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของรัฐบำล  กิจกำรของรัฐ

ตำมกฎหมำยที่จัดตั้งกิจกำรนั้น  หรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของ 
 (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่กระทรวงกำรคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำ 

ร้อยละห้ำสิบ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ.  2562 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๑๒  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ส่วนรำชกำรที่รับช ำระภำษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดเก็บภำษีในอัตรำร้อยละสำมของภำษีที่รับช ำระไว้แทนนั้น 

ข้อ ๒ ให้ส่วนรำชกำรน ำส่งภำษีหลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ  ๑  แล้ว  ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภำยในวันที่สิบของเดือนถัดไป 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

  

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดทีด่ินหรือสิง่ปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้วำ่งเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชนต์ำมควรแก่สภำพ 
พ.ศ.  2562 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๓๗  วรรคสี่  แห่งพระรำชบญัญตัิ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ได้  แต่ไม่มีกำรท ำประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปี 

ที่ผ่ำนมำ  เว้นแต่กำรที่ไม่สำมำรถท ำประโยชน์นั้นเนื่องจำกมีเหตุธรรมชำติหรือเหตุพ้นวิสัย 
(๒) สิ่งปลูกสร้ำงที่โดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ได้  แต่ถูกทิ้งร้ำงและไม่มีกำรท ำประโยชน์

ในสิ่งปลูกสร้ำงนั้นตลอดปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อ ๒ ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพให้เป็นไป 

ตำมหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   
(๑) ที่ดินที่โดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม  แต่มีกำรท ำประโยชน์

ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนดตำมมำตรำ  ๓๗  วรรคสอง  ตลอดปีที่ผ่ำนมำ 

(๒) สิ่งปลูกสร้ำงที่ก่อสร้ำงหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภำพสำมำรถท ำประโยชน์ 
ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่ อยู่อำศัยหรือท ำประโยชน์อื่นที่ ไม่ใช่กำรท ำประโยชน์ 
ในกำรประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อำศัย  แต่ไม่มีกำรใช้ประโยชน์ตลอดปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อ ๓ ควำมในข้อ  ๑  และข้อ  ๒  มิให้ใช้บังคับกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ที่ดินที่อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเพ่ือท ำประโยชน์  หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ถูกรอนสิทธิในกำรท ำประโยชน์โดยกฎหมำย  หรือโดยค ำสั่ง 

หรือค ำพิพำกษำของศำล 
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครอง   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกีำรประกำศรำคำประเมนิทุนทรัพย์  อตัรำภำษ ี
และรำยละเอียดอืน่ในกำรจดัเกบ็ภำษีที่ดนิและสิ่งปลกูสร้ำง 

พ.ศ.  2562 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำง  อัตรำภำษี  และรำยละเอียดอื่นที่จ ำเป็นตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์ของผู้มีหน้ำที่เสียภำษี
แต่ละรำย  ตำมแบบ  ภ.ด.ส.  ๑  และ  ภ.ด.ส.  ๒  ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

กำรนับอำยุสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี   
ข้อ ๒ ในกำรประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมข้อ   ๑   

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน   สิ่งปลูกสร้ำง  หรือ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุดตำมมำตรำ  ๓๖  ด้วย 

ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำงและบัญชีตำมข้อ  ๒  ก่อนวันที่  ๑  กุมภำพันธ์ของทุกปี  โดยให้แสดงไว้  ณ  ส ำนักงำน 
หรือที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถำนที่อื่นใดที่ประชำชนเข้ำถึงได้  หรือผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

การผ่อนช าระภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคหนึ่ ง   และมาตรา   ๕๒  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขอผ่อนช าระภาษีเป็นงวดได้   โดยเงินภาษีขั้นต่ าที่จะมีสิทธิ 
ผ่อนช าระได้ต้องมีจ านวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป 

ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีประสงค์ขอผ่อนช าระภาษีในปีใด  ให้ผู้เสียภาษีย่ืนหนังสือขอผ่อน
ช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเดือนเมษายนของปี 

ข้อ ๓ การผ่อนช าระภาษี  ให้แบ่งช าระได้ไม่เกินสามงวด  งวดละเท่า ๆ  กัน  ภายใน
ก าหนดเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) งวดที่หนึ่ง  ช าระภายในเดือนเมษายนของปี 
(๒) งวดที่สอง  ช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี 
(๓) งวดที่สาม  ช าระภายในเดือนมิถุนายนของปี 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
กฎกระทรวง 

การงดหรือลดเบี้ยปรับ 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้งดเบี้ยปรับภาษีค้างช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัด 
ตามกฎหมาย   

ข้อ ๒ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับยื่นค าร้องเป็นหนังสือ  พร้อมด้วยส าเนาเอกสาร
หรือหลักฐานที่ออกโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ของปีภาษีนั้น   

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากเห็นว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้อง  
ให้มีค าสั่งงดเบี้ยปรับ 

ข้อ ๓ การงดเบี้ยปรับตามข้อ  ๒  ให้มีผลนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
มีค าสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ให้การงดเบี้ยปรับมีผลตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลักเกณฑ ์ วิธีกำร  และเงื่อนไข 
ในกำรค ำนวณมูลคำ่ที่ดนิหรอืสิ่งปลูกสร้ำงทีไ่ม่มรีำคำประเมินทุนทรัพย์ 

พ.ศ.  2562 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๓๕  วรรคสำม  แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
กำรค ำนวณมูลค่ำที่ดนิ 

 
 

ข้อ ๑ ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำที่ดินตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
ที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของที่ดิน  ดังนี้ 

(๑) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ตำม  น.ส.  ๓  ก.  ให้พนักงำน
ประเมินเทียบเคียงรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินกับแปลงที่ดินใกล้เคียงที่มีสภำพคล้ำยคลึงกัน    
และมีระยะควำมลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน  โดยตรวจสอบจำกแผนที่ประกำศรำคำประเมินทุนทรัพย์
ของที่ดิน  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของที่ดิน 

(๒) ที่ดินที่มีหนังสือส ำคญัแสดงกรรมสิทธิท์ี่ดนิอื่นนอกจำก  (๑)  หรือที่ดินที่ไม่มหีนงัสือส ำคญั
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำที่ดินตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ 
ของที่ดินรำยเขตปกครองที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษี
ของที่ดิน 

ข้อ ๒ ในกรณีกำรค ำนวณมูลค่ำที่ดินที่มีสภำพเป็นบ่อลึกจำกระดับพ้ืนดินเกิน   ๓  เมตร   
บ่อที่เกิดจำกกำรท ำเหมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่   และบ่อน้ ำบำดำล  ให้ค ำนวณมูลค่ำเป็นจ ำนวน 
ร้อยละ  ๒๕  ของรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
ที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้   ทั้งนี้  ไม่รวมถึงทะเลสำบในหมู่บ้ำนจัดสรร 
ซึ่งได้ก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ตำมสภำพไว้แล้ว   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารยกเวน้มูลค่าของฐานภาษทีี่ดินหรือสิง่ปลูกสร้าง 

ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  40  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ

เกษตรกรรมภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่เกิน  1  แปลง  ให้น ามูลค่าของที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยห้าสิบล้านบาท  หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับศูนย์  ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ 3 กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรมภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมากกว่า  1  แปลง  ให้น ามูลค่าที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างนั้น  หักด้วยห้าสิบล้านบาท  โดยให้หักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่า  
สูงที่สุดก่อน  แล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าสูงในล าดับรองลงมาตามล าดับ  หากมูลค่า
ของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์  ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 อุตตม  สาวนายน    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  เหตุจ าเปน็ทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาตอ้งย้ายชือ่ออกจากทะเบียนบ้าน 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  41  วรรคสี่  แห่งพระราชบญัญตัิ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 การย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเพราะเหตุจ าเป็นทางราชการหมายความถึงกรณีที่

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้รับการแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  
หรือกรณีอื่นใดที่เป็นการออกค าสั่งโดยหน่วยงานทางราชการซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวต้องย้ายชื่อ  
ออกจากทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ   

ข้อ 3 ให้บุคคลตามข้อ  2  น าส าเนาเอกสาร  หลักฐาน  หรือหนังสือของหน่วยงานที่แสดงถงึ
เหตุจ าเป็นทางราชการอันเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านมาแสดงต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนวันที่  ๓๑  มกราคม   
ของปีภาษีนั้น  ทั้งนี้  การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็นการย้ายเข้าในทะเบียนบ้านของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 อุตตม  สาวนายน    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

ที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท  ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์

ประเภทเดียวกันทั้งหมดบนที่ดินในส่วนที่เป็นที่ตั้ง  ให้วัดขนาดพื้นที่ของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว  และให้คํานวณฐานภาษีโดยใช้มูลค่าของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นแยกตามการใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ  มาตรา  ๓๗  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (4)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ.  2562   

(๒) กรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในส่ิงปลูกสร้าง  ให้คํานวณฐานภาษี  ดังนี้ 
 (ก) ให้วัดขนาดพื้นที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ   

ตามมาตรา  ๓๗  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (4)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  
เพื่อนํามาคํานวณหาสัดส่วนของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์แต่ละประเภทต่อพื้นที่ใช้สอยรวม  หากสัดส่วน 
ที่คํานวณได้ดังกล่าวมีเศษทศนิยมเกินกว่าสองตําแหน่งให้ใช้ทศนิยมสองตําแหน่งโดยไม่ต้องปัดเศษทศนิยม
หลักที่สาม  และในกรณีสัดส่วนที่ คํานวณได้เ ม่ือรวมกันทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ตัวเลขจํานวนเต็ม   
ให้นําสัดส่วนที่ขาดอยู่นั้นไปรวมกับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่มีอัตราภาษีต่ําที่สุด 

 (ข) นําสัดส่วนที่ คํานวณได้ตาม  (ก)  มาคํานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
แยกตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานภาษี   

(๓) ให้คํานวณภาษีโดยใช้ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คํานวณได้ตาม  (๑)  และ  (๒)  
หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา  ๔๐  หรือมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจํานวนภาษีที่ต้องเสียสําหรับการใช้ประโยชน์ 
แตล่ะประเภทน้ัน 

(๔) ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  ให้ใช้มูลค่าของที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะพื้นที่ที่กําหนดไว้ใน
สัญญามาคํานวณเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานภาษีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน  (1)  หรือ  (2) 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๗  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัต ิ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประกาศนี้   
“สิ่งปลูกสร้าง”  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  ห้องชุด  แพ  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด 

ที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย 
“โฮมสเตย์”  หมายความว่า  สถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของน าพ้ืนที่ใช้สอยภายในมาดัดแปลง 

เป็นห้องพักซึ่งมีจ านวนไม่เกินสี่ห้อง  มีผู้พักรวมกันไม่เกินยี่สิบคน  จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตามสมควร  และเป็นการพักรวมกับเจ้าของในชายคาเดียวกัน  อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ 
เพื่อหารายได้เสริม 

ข้อ 3 การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  ให้หมายถึง  การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอยู่อาศัย  รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้ประโยชน์ต่อเนื่องด้วย  เว้นแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา  หรือสร้างเสร็จแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน   

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา  หรือสร้างเสร็จแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ให้บริการเป็นที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด 

โดยคิดค่าตอบแทน  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงกรณีที่คิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนขึ้นไปหรือโฮมสเตย์ 
(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายของหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 (ข) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (ค) สถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน 
 (ง) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตามข้อ  3  ให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาระหว่าง 

การก่อสร้าง  หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอยู่อาศัยด้วย 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลังและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ให้หมายถึง  การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  

ตามความหมายของค าว่า  “ประกอบการเกษตร”  ในระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  พ.ศ.  2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการบริโภค  จ าหน่าย  หรือใช้งานในฟาร์ม  แต่ไม่รวมถึงการท าการประมงและการทอผ้า   

การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้นด้วย 

ทั้งนี้  พ้ืนที่ต่อเนื่องตามวรรคสอง  ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม  แต่ไม่รวมถึงกรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ข้อ ๓ กรณีที่พ้ืนที่ต่อเนื่องตามประกาศนี้  ทับซ้อนกับพ้ืนที่ต่อเนื่องตามประกาศกระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัย  ให้พ้ืนที่ทับซ้อนดังกล่าว 
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามข้อ  ๒  ของประกาศฉบับนี้ 
ให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาพักการเกษตรเพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง   
การพักที่ดินระหว่างฤดูกาลการผลิต  และการตัดวงจรโรค 

ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามข้อ  ๒  ที่มีชนิดพืช  ชนิดสัตว์  หรือ
ลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่ปรากฏในบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้   
ให้มีอัตราขั้นต่ าของการประกอบการเกษตรต่อไร่  อัตราพ้ืนที่คอกหรือโรงเรือน  อัตราการใช้ที่ดิน   
หรือมีลักษณะการใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 
 อุตตม  สาวนายน    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  ยกเว้นภาษีทีด่นิหรอืสิ่งปลูกสรา้งที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ 

หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  8  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือ 
สถานสาธารณกุศล  ตามรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดตามมาตรา  ๔๗  (๗)  (ข)   
แห่งประมวลรัษฎากร  และมาตรา  ๓  (๔)  (ข)  แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบับที่  ๒๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ฉบับที่  ๒๕๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ทั้งนี้  เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 

ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยูอ่าศัยและมีชือ่อยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  4๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ อ 
อยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ให้น ามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น 
หักด้วยห้าสิบล้านบาท  หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์  
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ ๒ กรณีสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร  ให้น ามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยสิบล้านบาท  หากมูลค่าของ
ฐานภาษีท่ีค านวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์  ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน 

เฉพาะสว่นทีไ่ด้ยนิยอมให้ทางราชการจดัให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  8  (8)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ให้ทรัพย์สิน 
ของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน
เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  ลงวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 

ข้อ 2 ทรัพย์สินของเอกชนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์   
ต้องเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ข้อ 3 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์
จะต้องจัดท าข้อตกลงยินยอมให้ใช้ทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์  ดังนี้ 

(1) กรณียินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่จัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันจัดท าข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณประโยชน์
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย  โดยต้องตกลงยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ใช้ 
เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษีโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น 

(2) กรณียินยอมให้ส่วนราชการอื่นที่มิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่จัดให้ใช้
เพ่ือสาธารณประโยชน์  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่   เจ้าของทรัพย์สิน  และ 
ส่วนราชการดังกล่าวร่วมกันจัดท าข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ทั้งสามฝ่าย  โดยต้องตกลงยินยอมให้ส่วนราชการอื่นจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี 
โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น 

ข้อ 4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ติดประกาศความยินยอมให้ใช้ทรัพยส์นิ
เพ่ือสาธารณประโยชน์  ณ  ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และในที่ซึ่งทรัพย์สินที่ได้ยินยอม 
ให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 5 ข้อตกลงให้ใช้ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณประโยชน์ใดที่ได้จัดท าขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน  
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  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  ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
หรือการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เป็นรายเดือน  
ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  ตามรายการที่ก าหนด  ดังนี้ 

(1) กรณีการโอนกรรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
(ก) การโอนที่ดิน  ประกอบด้วย  

๑) รูปแปลงที่ดินในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเนื้อที่ดิน 
๒) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขที่ดิน   
๓) ที่ตั้งที่ดิน  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  และมาตราส่วนในระวาง 
๔) เนื้อที่  (ไร่/งาน/ตารางวา) 
๕) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
๖) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง  แล้วแต่กรณี 
 ๗) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
(ข) การโอนสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย 

๑) เลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  เลขหน้าส ารวจ  และเลขที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ 
๒) ที่ตั้งที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  ประกอบด้วย  ระวาง  ต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด   
๓) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง   
๔) ชื่อของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
๕) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แล้วแต่กรณี  
๖) ที่อยู่ของเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการด าเนนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสรา้ง  พ.ศ.  2562 

พ.ศ.  2562 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  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 ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษ”ี  หมายความว่า  นายกเทศมนตร ี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด  ซึ่งได้รับเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

“เหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป”  หมายความว่า  เหตุที่เกิดจากสาธารณภัย 
เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ภัยแล้ง  ภาวะฝนแล้ง  ฝนทิ้งช่วง  ภัยจากลูกเห็บ  ภัยอันเกิดจากไฟป่า  
ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด  อากาศหนาวจัดผิดปกติ   ภัยสงคราม 
และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการร้าย  กองก าลังจากนอกประเทศ  ตลอดจนภัยอื่น  ๆ  
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  
และยากที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  และให้หมายความรวมถึงภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วย 

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวด  1 
การเลือกกรรมการภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 

และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  ตามมาตรา  74  วรรคสอง 
 

 

ส่วนที ่ 1 
การเลือกกรรมการภาษีทีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม 

 
 

ข้อ 5 ในกรณีไม่มีกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือว่างลง  หรือมีจ านวนน้อยกว่าห้าคน  
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ส ารวจจัดท าบัญชีรายชื่อนายกเทศมนตรี  หรือ  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ที่ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศรายชื่อ  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จะด าเนินการคัดเลือกผู้แทนต าแหน่งนั้น 

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดจ านวนกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะรับสมัครคัดเลือก  
วันที่  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือกด้วย 

ข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือเชิญผู้ด ารงต าแหนง่นายกเทศมนตรหีรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  ตามบัญชีรายชื่อตามข้อ  5  ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการภาษีท่ีดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง  ทั้งนี้  จะต้องส่งหนังสือให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการ  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ข้อ 7 องค์ประชุมของการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ต้องมีนายกเทศมนตรี  
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เข้าร่วมประชุม  ดังนี้ 

(1) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายชื่อน้อยกว่าสิบคน  
ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าจ านวนสามคน  ถือเป็นองค์ประชุม 

(2) มีนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายชื่อตั้งแต่สิบคนขึ้นไป  
ต้องมีผู้เข่าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  ถือเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คนหนึ่ง 
มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามจ านวนที่ประกาศคัดเลือกแต่ไม่เกิน
ห้าคน 

ข้อ 9 วิธีการคัดเลือกนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด   
เพื่อเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(1) วิธีลงคะแนน  ให้แจกใบลงคะแนนที่มีรายชื่อผู้สมัครให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือท า
เครื่องหมายกากบาท  (X)  แล้วน ามาหย่อนลงในภาชนะที่ก าหนด   
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(2) การตรวจนับคะแนน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ตรวจ
นับคะแนน 

(3) กรณีใบลงคะแนนตาม  (1)  มีการลงคะแนนคัดเลือกเกินจ านวนที่คัดเลือก  ไม่ให้น า   
ใบลงคะแนนนั้นมานับคะแนน 

(4) ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันในล าดับเดียวกันหลายคน  ให้ใช้วิธีจับสลากรายชื่อ  
ผู้ได้คะแนนเท่ากัน  เพ่ือเรียงล าดับที่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว 

(5) เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจัดท าบัญชีรายชื่อ 
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากสูงไปหาต่ า   
พร้อมกับแสดงคะแนนของแต่ละคนไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกดังกล่าวด้วย  แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย   
ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน  
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างทราบต่อไป 

(6) ให้บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม  (5)   
มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันประชุมคัดเลือก 

ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตร ี หรือนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เป็นกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือก  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามบัญชีรายชื่อ
ตามข้อ  5  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร 

(2) มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จ านวนห้าคน  หรือน้อยกว่าห้าคน  
หรือน้อยกว่าที่จะประกาศรับสมัคร 

ข้อ 11 ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือมีผู้สมัคร 
แต่น้อยกว่าจ านวนที่รับสมัคร  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธีประชุมนายกเทศมนตรี  หรือนายก  
องค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  คัดเลือกกันเองให้ครบตามมาตรา  21  วรรคหนึ่ง  โดยให้น าความ 
ในข้อ  9  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 12 เมื่อกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มีจ านวนน้อยกว่าห้าคนหรือน้อยกว่า 
ที่จะประกาศรับสมัครคัดเลือกตามข้อ  10  (1)  และภายหลังมีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี   
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วแต่กรณี  เพ่ิมขึ้น  ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  ให้ครบจ านวนตามมาตรา  21  วรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ให้น าความในข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  
ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  10  และข้อ  11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ 13 การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นอ านาจเฉพาะตัว  ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องกระท าด้วยตนเอง  ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจะท าหน้าที่แทนหรือจะมอบให้
ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้ 

ข้อ 14 เมื่อต าแหน่งกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ไม่มีหรือว่างลง  หรือมีจ านวน  
น้อยกว่าห้าคน  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตามข้อ  9  (6)  ซึ่ งมีล าดับสูงสุดในขณะนั้น
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเหตุ
ดังกล่าว  โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  และส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ผู้นั้นเป็นผู้แทน  พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แทนต าแหน่งที่ว่างทราบโดยเร็ว 

ส่วนที ่ 2 
การเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณก์ารประเมินภาษ ี ตามมาตรา  74  วรรคสอง 

 
 

ข้อ 15 การเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  
เพ่ือเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  จ านวนไม่เกินสองคน  ให้น าความในส่วนที่  1   
การเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามมาตรา  21  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  2 
การแจ้งและการส่งเรื่องเกี่ยวกับค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามมาตรา  23  วรรคสี ่
 

 

ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดได้ให้ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา  
โดยอย่างน้อยให้มีเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) หนังสือขอค าปรึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดซึ่งมีการอ้างอิง

ประเด็นข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๓) หนังสือให้ค าปรึกษาหรอืค าแนะน าของคณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
(๔) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
ข้อ 17 กรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  หรือกระทรวงมหาดไทย  

เคยมีค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็น
เดียวกัน  หรือในลักษณะเดียวกันมาก่อนแล้ว  ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะตอบโดยส่งค าวินิจฉัย  
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าที่เคยให้ไว้ไปให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด    
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โดยไม่ต้องด าเนินการให้มีการพิจารณาวินิจฉัยใหม่ก็ได้  เว้นแต่  กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรพิจารณาทบทวนค าวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา  23 

ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษา 
หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา  19  
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าตามมาตรา  23  แล้ว  ให้กระทรวงมหาดไทย 
แจ้งค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน าดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าปรึกษาหรือค าแนะน า  
พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดอื่น  และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

ข้อ 19 กระทรวงมหาดไทยอาจด าเนินการเผยแพร่ค าวินิจฉัย  ค าปรึกษาหรือค าแนะน า   
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

หมวด  3 
การรวบรวมและจดัส่งข้อมลูการจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง  ตามมาตรา  24 

 
 

ข้อ 20 ข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดเกบ็  จ านวนภาษีที่จัดเก็บ  มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เปน็ฐาน
ในการค านวณภาษีของปีที่ผ่านมา  และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ที่ต้องจัดส่งและรวบรวมให้แก่กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

(1) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปี   
ที่ผ่านมา  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) จ านวนผู้เสียภาษี 
 (ข) จ านวนเงินภาษีท่ีจัดเก็บได้ 
 (ค) จ านวนผู้ค้างช าระภาษี 
 (ง) จ านวนเงินภาษีค้างช าระ 
(2) ข้อมูลการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการ

ค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
ข้อ 21 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  ให้แก่คณะกรรมการภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  และกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล

ตามข้อ  20  พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่
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กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดท าขึ้น 

ข้อ 22 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับรายงานตามข้อ  21  แล้ว
จัดส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ดังนี้ 

(1) จัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  (1)  และ  (2)  และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ  21   
ให้กระทรวงการคลัง 

(2) จัดส่งข้อมูลตามข้อ  20  (1)  และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ  21   
ให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวด  4 
การจดัท าบญัชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามมาตรา  30 

 
 

ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส ารวจแล้ว  มาจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพ่ือประกาศไว้   
ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่อื่นตามที่ เห็นสมควร   
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน  
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายการที่ดิน  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทท่ีดิน   
 (ข) เลขที่เอกสารสิทธิ์ 
 (ค) เลขที่ดิน   
 (ง) หน้าส ารวจ   
 (จ) จ านวนเนื้อที่ดิน   
 (ฉ) ลักษณะการท าประโยชน์ในที่ดิน 
(๒) รายการสิ่งปลูกสร้าง  ประกอบด้วย   
 (ก) ประเภทส่ิงปลูกสร้าง 
 (ข) เลขที่สิ่งปลูกสร้าง 
 (ค) จ านวนพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 
 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง 
 (จ) อายุสิ่งปลูกสร้าง 
(๓) รายการอาคารชุด  ประกอบด้วย 
 (ก) ชื่ออาคารชุด 
 (ข) เลขที่ห้องชุด 
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 (ค) จ านวนพื้นที่ห้องชุด 
 (ง) ลักษณะการท าประโยชน์ในห้องชุด 
ข้อ 24 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้  โดยจัดท าแยก

เป็นชุดเรียงล าดับตามประเภทที่ดิน  และชื่ออาคารชุด   
ข้อ 25 การจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบตามข้อ  24  

ให้ระบุล าดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

หมวด  5 
การลดหรอืยกเว้นภาษี  ตามมาตรา  56  และมาตรา  57  วรรคหนึง่ 

 
 

ข้อ 26 เมื่อมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปเกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ในปีต่อไปเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ประกาศให้ผู้ เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
อันเนื่องมาจากเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไปมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียด  
ความเสียหายของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอัน พ้นวิสัยต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลา  สถานที่  และวิธีการที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด 

(2) ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีที่มาลงทะเบียนตาม  (1)  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการส ารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย 
ของผู้เสียภาษีที่มีรายชื่อในประกาศตาม  (2)   

(4) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับ
ความเสียหายหรือถูกท าลาย  และจ านวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

 (ก) เสียหายไม่เกินสองในสามของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด  ให้ลดภาษีตามส่วนที่เสียหาย 
 (ข) เสียหายเกินกว่าสองในสามของจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
(5) รายงานบัญชีตาม  (4)  รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  เพ่ือขอความเห็นชอบ
การลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบที่หนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 
 (ข) รอบที่สอง  ภายในเดือนสิงหาคม 
 (ค) รอบที่สาม  ภายในเดือนธันวาคม 
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(6) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจ านวนที่คณะกรรมการ  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว  
ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป 
ข้อ 27 นอกจากกรณีมีเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป  หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ของผู้เสียภาษีรายใดได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้
ต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  โดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี  ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าร้องขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไปได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซม 
ในส่วนส าคัญ   

(2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการส ารวจเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
ของผู้เสียภาษีที่มายื่นค าร้องตาม  (1)   

(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี  จ านวนพ้ืนที่และสัดส่วนของที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย  หรือถูกรื้อถอน  หรือท าลาย  หรือช ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้อง
ซ่อมแซมในส่วนส าคัญ  และจ านวนภาษีท่ีเห็นควรลดหรอืยกเวน้ภาษี  โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) เสียหายแต่สามารถใช้ประโยชนไ์ดบ้างส่วน  ให้ลดภาษีลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   
 (ข) เสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  ให้ได้รับยกเว้นภาษี 
(4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรวบรวมและรายงานบัญชีตาม  (3)  รวมทั้งข้อเท็จจริงและเอกสาร  

ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วแต่กรณี  เพื่อขอความเห็นชอบการลดหรือยกเว้นภาษีตามรอบระยะเวลาการพิจารณา  ดังนี้   

 (ก) รอบที่หนึ่ง  ภายในเดือนเมษายน 
 (ข) รอบที่สอง  ภายในเดือนสิงหาคม 
 (ค) รอบที่สาม  ภายในเดือนธันวาคม 
(5) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว  ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อด าเนินการลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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 (ก) กรณีลดภาษี  ให้เก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามจ านวนที่คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีสั่งลดแล้ว  
ในปีต่อไป 

 (ข) กรณียกเว้นภาษี  ให้งดเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีต่อไป 
หมวด  6 

การออกค าสัง่และท าการตรวจค้น  และการเข้าไปในทีด่นิหรอืสิ่งปลกูสร้างของผู้เสียภาษี 
ตามมาตรา  63  วรรคสอง 

 
 

ข้อ 28 การตรวจค้นต้องกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือ 
ในระหว่างเวลาท าการของผู้เสียภาษีที่มิได้ช าระภาษีค้างช าระ  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม   

ข้อ 29 การตรวจค้นต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่การบังคับช าระภาษีค้างช าระ  
เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  โดยต้องมีการสืบสวนหรือประมวลหลักฐานต่าง ๆ  ก่อนด าเนินการตรวจค้น 

ข้อ 30 ค าสั่งให้ท าการตรวจค้น  ให้จัดท าขึ้นจ านวนสามฉบับ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้   
ฉบับที่หนึ่งน าไปแสดงแก่ผู้รับการตรวจค้น  ฉบับที่สองติดไว้กับสมุดค าสั่งให้ท าการตรวจค้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึกเสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือการท าการตรวจค้น   

ข้อ 31 ในการตรวจค้น 
(1) เจ้าหน้าที่ซึ่งท าการตรวจค้นในแต่ละครั้ง  ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน  โดยมีข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทวิชาการระดับช านาญการ  หรือประเภท
ทั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป  เป็นหัวหน้าชุดที่ท าการตรวจค้น 

(2) เจ้าหน้าที่ซึ่งท าการตรวจค้นจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้รับการตรวจค้น
ทุกกรณี  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้รับการตรวจค้นทราบถึงความประสงค์ในการตรวจค้น  โดยแสดงความบริสุทธิ์
ให้ผู้รับการตรวจค้นเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมา  และให้บันทึก  
ไว้เป็นหลักฐานด้านหลังของค าสั่งตรวจค้นฉบับที่หนึ่ง  พร้อมให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อรับทราบ
ค าสั่งตรวจค้นนั้น  หากผู้รับการตรวจค้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกถึงเหตุนั้นไว้ด้วย 

(3) ต้องกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  หากไม่สามารถท าการตรวจค้นได้ด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ให้แจ้งเจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่นั้นทราบ  เพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น 

(4) ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมิให้เอกสาร  หลักฐานที่เกี่ยวกับการบังคับช าระภาษี   
ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้  และให้ใช้ดุลยพินิจในการยึดเอกสารหลักฐานเฉพาะที่ส าคัญและเป็นประโยชน์  
ต่อการบังคับช าระภาษีเท่านั้น 

(5) ต้องท าการตรวจค้นโดยสุภาพ  ใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย  กระจัดกระจาย  
บุบสลายแก่ทรัพย์สินใด ๆ  และต้องไม่เป็นการขัดขวางการประกอบการของผู้รับการตรวจค้นจนเกิน
ความจ าเป็น 
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ข้อ 32 การตรวจค้นที่ไม่อาจกระท าต่อหน้าผู้รับการตรวจค้น  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้น
น าพยานหลักฐานที่ได้ไปยังสถานีต ารวจแห่งท้องที่เพ่ือลงบันทึกประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน  ณ  สถานีต ารวจ 
แห่งท้องที่   

ข้อ 33 การปฏิบัติเมื่อท าการตรวจค้นแล้วเสร็จ 
(1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกรายละเอียดการตรวจค้นตามแบบท้าย  

ระเบียบนี้จ านวนสามฉบับ  พร้อมทั้งอ่านให้ผู้รับการตรวจค้นฟัง  และให้ผู้รับการตรวจค้นลงลายมือชื่อ
รับทราบถึงรายละเอียดในบันทึกดังกล่าว  โดยบันทึกฉบับที่หนึ่งมอบให้กับผู้รับการตรวจค้น  ฉบับที่สอง
ติดไว้กับสมุดค าสั่งให้ท าการตรวจค้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และฉบับที่สามติดไว้กับบันทึก
เสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการท าการตรวจค้น    

(2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นและผู้รับการตรวจค้น  ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารหลักฐาน 
ที่ท าการตรวจยึดทุกฉบับ  หากจ านวนเอกสารหลักฐานมีจ านวนมาก  ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าชุด  
ว่าจะลงนามเฉพาะในเอกสารที่เห็นว่าส าคัญก็ได้ 

ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจค้นจัดท าบันทึกเพ่ือรายงานผลการตรวจค้นตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที  หรือในวันท าการแรก  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ได้มีการแสดงค าสั่งตรวจค้น  การแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ  
การแสดงความบริสุทธิ์ก่อนเข้าท าการตรวจค้น 

(2) ชื่อผู้รับการตรวจค้น  หากเป็นกรณีอื่นซึ่งไม่มีผู้รับการตรวจค้น  หรือมีการแจ้งให้   
เจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่นั้นทราบเพื่อเป็นพยานในการตรวจค้น  ให้แสดงรายละเอียดไว้ด้วย 

(3) วัน  เวลาที่เริ่มท าการตรวจค้น  และสิ้นสุดการตรวจค้น 
(4) ลักษณะการตรวจค้น  การตรวจพบเอกสารหลักฐาน  การได้มาซึ่งเอกสารหลักฐาน   

และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ของการตรวจค้น 
ข้อ 35 การออกค าสั่งตรวจค้น  จะต้องจัดท าทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน  และการนับเลข

ของค าสั่งตรวจค้น  ให้นับตามปีปฏิทิน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ค ำสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
ที่........../.................... 

เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
 

 ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่... ........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล.......................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด.................. ... 
ส านักงานอยู่ท่ี......................................................... ................................................................................ 
ได้ค้ างช าระภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ประจ าปีภาษี ...................ถึงปีภาษี .....................เป็น เงิน
.....................................บาท...........สตางค์ (.......... ...................) เบี้ยปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงินเพ่ิมเป็นเงิน.....................................บาท...........สตาง ค์ 
(.............................)  โดย  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/...........  
ลงวันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ช าระค่าภาษีค้างช าระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ช าระค่าภาษีค้างช าระ
ให้เป็นการเสร็จสิ้นไป  

 เพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ                   
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   (ชื่อต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ออกค าสั่ง)  จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาท าการตรวจค้น   
ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
 1. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  
สังกัด.......................................... ............................... 
 2. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................  
สังกัด.........................................................................  
 3. ...........................................................ต าแหน่ง........................................................ 
สังกัด.........................................................................  
ณ สถานที่และหรือเก่ียวเนื่องกับสถานที่ดังต่อไปนี้ คือ............................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เวลา......................น. ถึงเวลา........................ ..น. 
 
    
    ลงชื่อ..........................................  
          (..........................................) 
           (ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)    
 
ผู้ออกค าสั่ง :  ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 หรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ค าเตือน :  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวของตน และแสดงค าสั่งให้ตรวจค้นนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 ทราบ และให้บันทึกวันเดือนปีท่ีได้จัดการดังกล่าวไว้ในด้านหลังของค าสั่งนี้ด้วย 

 



ใบรับเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ 
 

   สถานที่บันทึก................................................... 

    วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....  

 ข้าพเจ้า.................................................... ..............ต าแหน่ง................................................... 

สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ต าแหน่ง............................................................................................................................................................. 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย....................................................................  
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย......................... ......แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จงัหวดั..................... ส านกังานอยู่ท่ี...................................... 
............................................................................................................................ ............. ตามค าสั่งให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนของผู้ เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )               
เลขที่.....................ลงวันที่..............................  

 ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาษีค้างช าระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพ่ือด าเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว้
ดังต่อไปนี้…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพ่ือด าเนินกิจการของท่าน 
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..................................................... . 
    
   ลงชื่อ.......................................... ผู้ยึด 
         (..........................................) 
 
   ลงชื่อ............................................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งที่ยึด 
                                  (..........................................) 
    
   ลงชื่อ.......................................... พยาน 
         (..........................................) 
    
   ลงชื่อ.......................................... พยาน 
         (..........................................) 

 



บันทึกผลกำรตรวจค้นยึดบัญชี เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนของผู้เสียภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
 

 บันทึกฉบับนี้ได้ท าที่ บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด..................... .......... 
เมื่อวันที่....................................................เวลา...........................น. 

 วันนี้ เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ต าแหน่ง...................................................สังกัด..... .......................................................พร้อมด้วย
............................................................................................................ต าแหน่ง................................................... 
ได้มาท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้เสียภาษีท่ีมิได้ช าระภาษีค้างช าระ เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ราย............................................................. ....... 
ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน..... .......................................ตรอก/ซอย...............................แขวง/
ต าบล....................เขต/อ าเภอ....................จังหวัด..................... ส านักงานอยู่ที่............................ .......... 
..................................... ....................................................................................................  ตามค าสั่งให้ท าการ
ตรวจค้น ยึดบัญชี  เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนของผู้ เสียภาษีของ   (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )                        
เลขที่.....................ลงวันที่.............................. 

 ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงค าสั่งตรวจค้น และบัตรประจ าตัวให้ผู้รับการตรวจค้น
ดูแล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ....................... ...........................
โดยมี..................................................................................เป็นผู้ท าการตรวจค้น  

 ผลการตรวจค้นปรากฏว่า..............................……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย.........................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
และทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการโดย……………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้ท าให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
    
   ลงชื่อ.......................................... ผู้น าการตรวจค้น 
         (..........................................) 
    
   ลงชื่อ............................................  เจ้าหน้าที่   
                                  (..........................................) 
    
   ลงชื่อ.......................................... ผู้รับการตรวจค้น 
         (..........................................) 
 



 (ค) การโอนห้องชุด  ประกอบด้วย 
  1) ชื่ออาคารชุด  เลขทะเบียนอาคารชุด  และที่ตั้งอาคารชุด  ประกอบด้วย  โฉนดที่ดิน

เลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด   
  2) เลขที่ของห้องชุด  ชั้นที่  และชื่ออาคารหรือเลขที่อาคาร 
  3) เนื้อที่ห้องชุด   
  4) ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
  5) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 

ของผู้ถือกรรมสิทธิ์  แล้วแต่กรณี 
  6) ที่อยู่ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
(2) กรณีการจดทะเบียนการเช่า 
 (ก) ข้อมูลที่ดิน  สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่ให้เช่าตามข้อ  (1)   
 (ข) ข้อมูลของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  1) ชื่อของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  2) เลขประจ าตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล

ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
  3) ที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 
 (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า 
  1) วันท าสัญญาเช่า  และระยะเวลาการท าสัญญาเช่า 
  2) วัตถุประสงค์ของการเช่า  เช่น  เพ่ือเกษตรกรรม  อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

อุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ   
ข้อ 3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  28  วรรคสาม  

โดยก าหนดอายุการใช้งานบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ  ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร 
(2) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม  (1)  ให้มีอายุการใช้งานไม่เกินก าหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ

ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๔ ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  

อันมีผลท าให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง  ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ดังกล่าว  โดยยื่นแบบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือวันที่  
ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา  33  เฉพาะกรณี  ดังนี้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



(1) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  เป็นการใช้ประโยชน์
เป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรื อทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ 
ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

(3) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  
เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 

(4) กรณีเปลี่ยนแปลงจากการทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  เป็นการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  หรือเป็นที่อยู่อาศัย  หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย 

เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนจ์ากผู้เสียภาษีแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบ
และมีค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป 

ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  จัดส่งข้อมูลของผู้ เสียภาษีแต่ละรายตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
แจ้งผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ได้จัดท าขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา  34  ทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือจัดท าเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นการรับส่ง
ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลก็ได้  โดยจัดท า
เป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเผยแพร่
ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 

ข้อ ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีตามมาตรา  44  วรรคสอง 

ข้อ ๗ การช าระภาษีผ่านธนาคาร  หมายความว่า  การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ผ่านธนาคารที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารบนระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่าระบบ  e-LAAS  และให้หมายความรวมถึง
ระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง   

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



การช าระภาษีผ่านธนาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

บนระบบ  e-LAAS  กรณียังไม่ได้บันทึกฐานข้อมูลผู้เสียภาษี  ให้เพ่ิมฐานข้อมูลผู้เสียภาษีบนระบบ  e-LAAS 
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อธนาคารเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบ

ส าหรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร  โดยใช้บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติส าหรับโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับดอกเบี้ย  
เงินฝากธนาคาร  เมื่อธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะแจ้งรหัสส าหรับการใช้บริการช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคาร 

(๓) การช าระภาษีผ่านธนาคารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ารหัส  Company  Code  
ส าหรับการใช้บริการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาก าหนดข้อมูลการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านธนาคาร  เพ่ือสร้างรหัสบาร์โค้ดในการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS  และพิมพ์
แบบทดสอบรหัสบาร์โค้ด  เพ่ือน าไปทดสอบที่ธนาคาร  เมื่อผ่านการทดสอบ  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเปิดใช้งานการรับช าระภาษีผ่านธนาคารบนระบบ  e-LAAS 

(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และพิมพ์แบบฟอร์ม  
การช าระเงินผ่านธนาคารจากระบบ  e-LAAS 

(๕) ให้ผู้เสียภาษีน าเอกสารแจ้งการประเมินภาษี  และแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร 
จากระบบ  e-LAAS  ไปช าระภาษีที่ธนาคาร  เพ่ือน าเงินภาษีดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที 

(๖) ให้ธนาคารส่งข้อมูลการรับช าระภาษีผ่านธนาคารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผ่านระบบ  e-LAAS  ทุกสิ้นวัน  เพ่ือให้ระบบประมวลผลข้อมูลภายในวันรุ่งขึ้น 

(๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบ  e-LAAS  เพ่ือส่งให้กับ 
ผู้เสียภาษี  พร้อมจัดท าใบน าส่งเงิน  และใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินเพื่อบันทึกบัญชีบนระบบ  e-LAAS 

ข้อ ๘ การช าระภาษีโดยวิธีการอื่น  หมายความว่า  การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ผ่านนิติบุคคลที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านการให้บริการของนิติบุคคล
บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรียกโดยย่อว่า  ระบบ  e-LAAS  และให้
หมายความรวมถึงระบบอื่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี  ตามมาตรา  51  วรรคหนึ่ง   

การช าระภาษีโดยวิธีการอื่นให้น าวิธีการช าระภาษีผ่านธนาคารตามข้อ  ๗  วรรคสอง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๙ แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามมาตรา  ๒๘  วรรคสาม  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  33  แบบแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา  44  
วรรคสอง  แบบค าร้องขอรับเงินภาษีคืนตามมาตรา  54  วรรคสอง  แบบค าร้องคัดค้านการประเมนิภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา  73  วรรคหนึ่ง  และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี  ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  29  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๓๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๒



      เลขประจําตัวประชาชน 
                                  ..................................................... 

ช่ือ .................................................................... 
ตําแหน่ง............................................................ 
สังกัด ............................................................... 
พนักงานสํารวจตามพระราชบญัญตั ิ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562           

                                   .................................................... 
......................          (...................................................)             
ลายมือช่ือ             ตาํแหน่ง .................................................... 
                                              ผู้ออกบตัร

บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

.       (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)         . 
จังหวัด...................................... 

เลขท่ี ............../................ 
 

วันออกบตัร ........../........../.......... 
บัตรหมดอายุ........../........../.......... 

 
บัตรประจําตัวพนักงานสํารวจ 

 
         

        แบบบัตรประจําตัวพนกังานสํารวจ 
            --------------------- 

             ด้านหน้า 
 
 
 
 

               
                          5.4 ซ.ม. 

 
 
 
 
 
                                         
                                                      8.4 ซ.ม. 

                 
      ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ออกบัตร 

 
 
 
 

               ด้านหลัง 
 
 
 
 

               
             5.4 ซ.ม. 

 
 
 
 

 
                                         

                  8.4 ซ.ม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายขนาด 
2.5 x 3 ซม. 



ภ.ด.ส. 5 
 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิหรือสิ่งปลกูสรา้ง 
      เขียนที่................................................... 

                                                                          วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
  ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............ 
ถนน..................................................ตําบล......................................................อําเภอ........................................... 
จังหวัด.......................................................ขอย่ืนแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
  ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท 

๑. ที่ดิน จํานวน.................แปลง ดังน้ี 
    ๑.๑ แปลงที่......ต้ังอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ตําบล......................

อําเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
เน้ือที่ดิน.........ไร่.........งาน..........ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ทําประโยชน์............................................................... 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์...............................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ....  

ฯลฯ 
๒. สิ่งปลูกสร้าง  จํานวน.................หลัง  ดังน้ี 
    ๒.๑ หลังที่........ต้ังอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ตําบล.........................

อําเภอ...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสําคัญ........................
ขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม.  เดิมสิ่งปลูกสร้างน้ีใช้ทําประโยชน์........................................................ 
บัดน้ี ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทําประโยชน์................................................................................................................
ต้ังแต่วันที่............. เดือน............................ พ.ศ. .... 

ฯลฯ 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน.................ห้อง  ดังน้ี 
    ๓.๑ ช่ืออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่..................... 

ต้ังอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ตําบล..........................อําเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขท่ีโฉนดหรือหนังสือสําคัญ.............................................ขนาดพ้ืนที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม.  
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดน้ีใช้ทําประโยชน์..............................................................บัดน้ี อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว
ใช้ทําประโยชน์.....................................................................................................................................................  
ต้ังแต่วันที่............. เดือน........................... .พ.ศ. ............ 

ฯลฯ 
    
 
        (ลงช่ือ).............................................ผู้แจ้ง 

                                              (.............................................) 
          (ลงช่ือ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง 

                                               (...........................................) 
        ตําแหน่ง..............................................  
     



 ภ.ด.ส. 6  
 

หนังสือแจ้งการประเมินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง 
ประจําปภีาษี พ.ศ. .... 

 
ที่............................/............................    สํานักงาน/ที่ทําการ............................... 

                                                                        วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
เรื่อง  แจ้งการประเมินเพ่ือเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ................................................................................ 
  ตามท่ีท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย  

๑. ที่ดิน จาํนวน .........แปลง  
๒. สิ่งปลูกสร้าง จํานวน..............หลัง 
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จํานวน........ห้อง/หลัง 

  พนักงานประเมินได้ทําการประเมินภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างแล้ว เป็นจํานวนเงิน
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการท่ีปรากฏในแบบแสดง
รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับน้ี 

ฉะน้ัน ขอให้ท่านนําเงินภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างไปชําระ ณ  สํานักงาน/ที่ทําการ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ............................................................................. 

ถ้าไม่ชําระภาษีภายในกําหนดจะต้องเสียเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ 
และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  อน่ึง หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมิน         
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. 9 ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคําร้องคัดค้านน้ี ให้มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       ขอแสดงความนับถือ 
  
                   ............................................. 
           (............................................) 
          ตําแหน่ง.............................................. 
       พนักงานประเมิน 

 
 
 



 

 ภ.ด.ส. ๗

ชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน...............................................................................................................................................................................

         หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

จํานวน
ภาษีที่ต้อง

ชําระ
(บาท)

จํานวนเนื้อที่ดิน
คํานวณเป็น

 ตร.ว. ที่

ค่าเสื่อม
ที่

ลักษณะ
การทํา

ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว.

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภท
ที่ดิน/เลขที่

คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน คํานวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
อัตรา
ภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

ราคาประเมิน
ของที่ดิน 

(บาท)

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง

ขนาดพื้นที่
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ราคา
ประเมิน

ต่อ ตร.ม. 
(บาท)

คงเหลือ
ราคาประเมิน
ทุนทรัพย์

ที่ต้องชําระ 
(บาท)

รวมราคา
ประเมิน

สิ่งปลูกสร้าง 
(บาท)

อายุ
โรงเรือน

 (ปี)

คิดเป็น
ค่าเสื่อม
(บาท)

ราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้าง

หลังหัก
ค่าเสื่อม (บาท)

รวมราคา
ประเมินของ
ที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง 
(บาท)

หักมูลค่า
ฐานภาษี
ที่ได้รับ
ยกเว้น 
(บาท)



 
 
 
 
 

ภ.ด.ส.๘

ชื่อเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด..............................................................................................................

หมายเหตุ : ลักษณะการทําประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อื่นๆ
๓. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

หักมูลค่าฐานภาษี
ที่ได้รับการยกเว้น 

(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิน
ทุนทรัพย์

ที่ต้องชําระภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จํานวนภาษี
ที่ต้องชําระ

(บาท)

แบบแสดงรายการคํานวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

ที่
ชื่ออาคารชุด

/ห้องชุด
เลขทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตั้งอาคารชุด/
ห้องชุด

ลักษณะ
การทําประโยชน์ เลขที่ห้องชุด

ขนาดพื้นที่รวม 
(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร
ชุด/ห้องชุด

(บาท)



ภ.ด.ส. ๙ 
 

 คําร้องขอรบัเงินภาษทีีด่นิและสิ่งปลูกสรา้งคืน 
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
เรียน.......................................................... 
  ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.........................................................
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......................................         
ได้ ชําระเงินค่ าภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ประจํ าปี  พ .ศ . .............. จํ านวน .......................บาท 
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่............................................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว) 
  มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จํานวน........................บาท 
เน่ืองจาก       ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย  
                  เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย 
โดยได้ย่ืนเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการชําระเงิน 
๒. หนังสือมอบอํานาจกรณีย่ืนคําร้องแทน 
๓. บัตรประจําตัวประชาชน  
๔. อ่ืน ๆ .................................................................  
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
            (.............................................................) 
            วันที่........................................................ 

  
 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ได้รับคําร้องฉบับน้ี 
แต่วันที่............................................................... 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง 
         (.............................................................) 
 
หมายเหตุ : ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ย่ืนคําร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชําระภาษี หรือไม่มารับเงินคืน
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ันตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



ภ.ด.ส. ๑๐ 
 

คําร้องคดัคา้นการประเมินภาษหีรือการเรยีกเกบ็ภาษทีีด่นิและสิ่งปลกูสร้าง 
         ตามมาตรา ๗๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
เรื่อง  ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เรียน  ............................................................................. 
  ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 
พ.ศ. .... ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เลขที่....../...........ลงวันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. .....  
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่....... เดือน...................................... พ.ศ. .... น้ัน 
  ข้าพเจ้า.........................................................................ขอย่ืนคําร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เน่ืองจาก............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จํานวน...............ฉบับ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่ 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ผู้ย่ืนคําร้อง 
              (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ได้รับคําร้องฉบับน้ีต้ังแต่วันที่......... เดือน............................ พ.ศ. ..... 
 
(ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคําร้อง 
        (..............................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................... 

 



           ภ.ด.ส. 11 
-ตราองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน- 

 
                                                                        เลม่ที่................ 

             เลขที่................ 
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

   วันที่............ เดือน.............................. พ.ศ. …. 
  ได้รับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................ 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต ...............................จังหวัด ............................................... ตามหนังสือแจ้งการประเมิน 
เลขที่............/.................ลงวันที่........... เดือน..................... พ.ศ. .... ประจําปีภาษี พ.ศ. .... 
 

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ บาท สตางค์ 
๑ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
๒ เบ้ียปรับ ร้อยละ…..    
๓ เงินเพ่ิมกรณีชําระเกินกําหนดเวลา..........เดือน    

     
     
     
     

ตัวอักษร (.......................................................)   
 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับเงิน            ลงช่ือ......................................พนักงานเก็บภาษี 
  (...................................................)       (........................................) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินีไ้ม่เป็นเหตใุห้เกิดสิทธิตามกฎหมายอ่ืน 
(มาตรา ๙ วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

 
 

 



เพ่ือสาธารณประโยชน์  ลงวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2562  ให้ยังคงมีผลต่อไป  จนกว่าระยะเวลา 
ที่เจ้าของทรัพย์สินตกลงยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตามข้อตกลง
ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕



 

 
บัญชีแนบท้าย ก 

การประกอบการเกษตรที่เป็นการทำไร่ การปลูกผัก การปลูกไม้ผลยืนต้น การปลูกสวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ
แบบสวนเฉพาะ หรือการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมที่มีชนิดพืชดังต่อไปนี้ จะต้องประกอบการเกษตร 
ให้ได้อัตราขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในตาราง จึงจะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม 

ชนิดพืช อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ 
1. กล้วยหอม  200 ต้น/ไร่ 
2. กล้วยไข่ 200 ต้น/ไร ่
3. กล้วยน้ำว้า 200 ต้น/ไร ่
4. กระท้อนเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่ 
    พันธุ์ทับทิม 25 ต้น/ไร่ 
    พันธุ์ปุยฝ้าย 25 ต้น/ไร่ 
5. กาแฟ 170 ต้น/ไร่ 
    พันธุ์โรบัสต้า 170 ต้น/ไร่ 
    พันธุ์อราบิก้า 533 ต้น/ไร่ 
6. กานพลู 20 ต้น/ไร่ 
7. กระวาน 100 ต้น/ไร่ 
8. โกโก ้ 150-170 ต้น/ไร ่
9. ขนุน 25 ต้น/ไร่ 
10. เงาะ 20 ต้น/ไร ่
11. จำปาดะ 25 ต้น/ไร่ 
12. จันทร์เทศ 25 ต้น/ไร่ 
13. ชมพู่ 45 ต้น/ไร่ 
14. ทุเรียน 20 ต้น/ไร่ 
15. ท้อ 45 ต้น/ไร่ 
16. น้อยหน่า 170 ต้น/ไร่ 
17. นุ่น 25 ต้น/ไร่ 
18. บ๊วย 45 ต้น/ไร่ 
19. ปาล์มน้ำมัน 22 ต้น/ไร่ 
20. ฝรั่ง 45 ต้น/ไร่ 
21. พุทรา 80 ต้น/ไร ่
22. แพสชั่นฟรุ๊ต 400 ต้น/ไร่ 
23. พริกไทย 400 ต้น/ไร่ 
24. พลู 100 ต้น/ไร่ 
25. มะม่วง 20 ต้น/ไร่ 
26. มะพร้าวแก่ 20 ต้น/ไร่ 
27. มะพร้าวอ่อน 20 ต้น/ไร่ 
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ชนิดพืช อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่ 
28. มะม่วงหิมพานต์ 45 ต้น/ไร่ 
29. มะละกอ  
      (ยกร่อง) 100 ต้น/ไร่ 
      (ไม่ยกร่อง) 175 ต้น/ไร่ 
30. มะนาว 50 ต้น/ไร่ 
31. มะปราง 25 ต้น/ไร่ 
32. มะขามเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่ 
33. มะขามหวาน 25 ต้น/ไร่ 
34. มังคุด 16 ต้น/ไร่ 
35. ยางพารา 80 ต้น/ไร่ 
36. ลิ้นจี ่ 20 ต้น/ไร่ 
37. ลำไย 20 ต้น/ไร่ 
38. ละมุด 45 ต้น/ไร่ 
39. ลางสาด 45 ต้น/ไร่ 
40. ลองกอง 45 ต้น/ไร่ 
41. ส้มโอ 45 ต้น/ไร่ 
42. ส้มโอเกลี้ยง 45 ต้น/ไร่ 
43. ส้มตรา 45 ต้น/ไร่ 
44. ส้มเขียวหวาน 45 ต้น/ไร่ 
45. ส้มจุก 45 ต้น/ไร่ 
46. สตอเบอรี่ 10,000 ต้น/ไร ่
47. สาลี ่ 45 ต้น/ไร่ 
48. สะตอ 25 ต้น/ไร่ 
49. หน่อไม้ไผ่ตง 25 ต้น/ไร่ 
50. หมาก (ยกร่อง) 100-170 ต้น/ไร ่
51. พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 100 ต้น/ไร่ 

หมายเหตุ :  (1) กรณีท่ีไม่ปรากฏชนิดพืชตามบัญชีแนบท้ายนี้ ให้ใช้อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่
โดยเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงที่สุด  

 (2)  กรณีที่ไม่สามารถเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงตาม (๑) ได้ ให้พิจารณาตาม
ลักษณะการประกอบการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น 



 

 

 
บัญชีแนบท้าย ข 

การประกอบการเกษตรที่เป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอ่ืน  ๆ  ที่มีชนิดสัตว์
ดังต่อไปนี้ ต้องประกอบการเกษตรให้ได้อัตราขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในตาราง จึงจะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์  
ในการประกอบการเกษตรกรรม 

ชนิดสัตว์ พื้นที่คอกหรือโรงเรือน การใช้ที่ดิน 
โค  ขนาด 7 ตารางเมตรต่อตัว 1 ตัวต่อ 5 ไร่ 
กระบือ กระบือโตเต็มวัย ขนาด 7 ตารางเมตรต่อตัว 1 ตัวต่อ 5 ไร่ 
แพะ-แกะ แพะ-แกะโตเต็มวัย ขนาด 2 ตารางเมตรต่อตัว 1 ตัวต่อไร่ 
สุกร พ่อพันธุ์ คอกเดี่ยว ขนาด 7.5 ตารางเมตรต่อตัว  

แม่พันธุ์ คอกเดี่ยว ขนาด 1.5 ตารางเมตรต่อตัว 
สุกรอนุบาล ขนาด 0.5 ตารางเมตรต่อตัว 
สุกรขุน ขนาด 1.5 ตารางเมตรต่อตัว 
คอกคลอด ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตรต่อตัว 
ซองอุ้มท้อง ใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตรต่อตัว 

สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย (เป็ดและไก่) 4 ตารางเมตรต่อตัว 
(ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์) 

 

กวาง 2 ไร่ต่อตัว  
หมูป่า 5 ตารางเมตรต่อตัว (เลี้ยงในโรงเรือน) 

0.25 ไร่ต่อตัว (เลี้ยงปล่อย) 
 

ผึ้ง  บริเวณที่มีพืชอาหารเลี้ยงผึ้ง เช่น 
เกสร และน้ำหวานดอกไม้ที่สมดุล 
กับจำนวนรังผึ้ง 

จิ้งหรีด  บริเวณพ้ืนที่เพียงพอและเหมาะสม 
กับขนาดและจำนวนบ่อ 

หมายเหตุ :  (1) กรณีที่ไม่ปรากฏชนิดสัตว์ตามบัญชีแนบท้ายนี้ ให้ใช้อัตราขั้นต่ำของการเลี้ยงปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยง
แมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ โดยเทียบเคียงจากชนิดสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียงที่สุด  

 (2) กรณีที่ไม่สามารถเทียบเคียงจากชนิดสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียงตาม (๑) ได้ ให้พิจารณาตาม
ลักษณะการเลี้ยงปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอ่ืน ๆ ในแต่ละท้องถิ่น 

 



 

 

 
บัญชีแนบท้าย ค 

กรณีการประกอบการเกษตรที่เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ให้ถือว่าการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม 

 1. พ้ืนที่บ่อดิน บ่อปูน กระชังบก บ่อพลาสติก โรงเพาะฟัก หรือพ้ืนที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในลักษณะ 
อ่ืนใด  ที่ผู้ขุด ผู้สร้าง ผู้จัดท้า เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง มีความมุ่งหมายโดยตรงที่ใช้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
 2. ที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องที่มีกิจกรรมใช้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  เช่น บ่อพักน้้า บ่อบ้าบัดน้้า  
คลองส่งน้้ า  คลองระบายน้้า คูน้้ า คันดินขอบบ่อ ถนน และให้รวมถึงสิ่ งปลูกสร้างอ่ืนใด ที่ ใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 



ข้อ ๕ กรณีที่พ้ืนที่ต่อเนื่องตามประกาศนี้  ทับซ้อนกับพ้ืนที่ต่อเนื่องตามประกาศกระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ให้ใช้บังคับ 
ตามประกาศดังกล่าวนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 
 อุตตม  สาวนายน    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



 (ก) การแบ่งเช่าและมีการจดทะเบียนการเช่ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (ข) การเช่าจากสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์   
 (ค) การเช่า  การครอบครอง  หรือการทําประโยชน์ในที่ดินหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ของหน่วยงานของรัฐ   
 ทั้งนี้  ไม่ให้หมายความรวมถึงการแบ่งให้เช่าช่วง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

      อุตตม  สาวนายน              พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มกราคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๓ ในกรณีกำรค ำนวณมูลค่ำที่ดินที่มีแนวเขตเดินสำยไฟฟ้ำแรงสูงพำดผ่ำน  ให้ค ำนวณ
มูลค่ำเป็นจ ำนวนร้อยละ  ๓๐  ของรำคำประเมินทุนทรัพย์ของที่ดนิที่กรมธนำรกัษ์หรือส ำนกังำนธนำรกัษ์
พ้ืนที่จัดส่งให้ 

กำรค ำนวณพ้ืนที่ตำมวรรคหนึ่ง  ให้ค ำนวณพ้ืนที่  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 
กำรค ำนวณมูลค่ำสิ่งปลกูสรำ้ง 

 
 

ข้อ ๔ ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำสิ่งปลูกสร้ำงตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ 
ของสิ่งปลูกสร้ำงที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้   เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของ 
สิ่งปลูกสร้ำง  และกรณีไม่มีรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำง  ให้พนักงำนประเมินเทียบเคียง 
รำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงตำมบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้ำงที่กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำน  
ธนำรักษ์พ้ืนที่จัดส่งให้ 

เมื่อกรมธนำรกัษ์ไดจ้ัดท ำบัญชีก ำหนดรำคำประเมนิทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษแลว้  
ให้เจ้ำพนักงำนประเมินใช้รำคำสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ 
ของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษ  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษ 

ข้อ ๕ ในกรณีสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะอื่นซึ่งไม่สำมำรถเทียบเคียงตำมบัญชีก ำหนดรำคำ
ประเมินทุนทรัพย์ตำมข้อ  ๔  ให้พนักงำนประเมินแจ้งให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีน ำส่งเอกสำรหรือหลักฐำน 
ที่แสดงมูลค่ำสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดรำคำของสิ่งปลูกสร้ำงต่อองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเสนอไปยังคณะกรรมกำรภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ประจ ำจังหวัดเพ่ือให้ค ำแนะน ำในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำง 
ที่มีลักษณะพิเศษดังกล่ำว   

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจำรณำก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงอื่น 
ที่ยังไม่ปรำกฏในบัญชีก ำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้ำงที่มีลักษณะพิเศษที่กรมธนำรักษ์
จัดท ำขึ้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งไปยังกรมธนำรักษ์   เพ่ือจัดท ำเป็นบัญชีสิ่งปลูกสร้ำง 
ที่มีลักษณะพิเศษต่อไป 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๓ 
กำรค ำนวณมูลค่ำสิ่งปลกูสรำ้งที่เปน็ห้องชดุ 

 
 

ข้อ ๖ ให้พนักงำนประเมินใช้รำคำสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุดตำมบัญชีก ำหนดรำคำประเมิน
ทุนทรัพย์ของห้องชุด  เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษีของสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สำวนำยน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๓๕  วรรคสำม   
แห่งพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก ำหนดให้กำรค ำนวณมูลค่ำกรณีที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่มีรำคำประเมินทุนทรัพย์  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติภาษี 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  เพ่ือเป็น 
การบรรเทาภาระภาษีค้างช าระให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรือ  
อายัดตามกฎหมาย  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ผู้เสียภาษีอาจขอ 
ผ่อนช าระเป็นงวดได้  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนช าระให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนช าระภาษีเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ เสียภาษีมากยิ่ งขึ้น    
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



 
ภ.ด.ส. ๑ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ท่ี 
ประเภท

ท่ีดิน 
หน้า

ส ารวจ 
เลขท่ี 

สถานท่ีต้ัง 
(หมู่ท่ี/ชุมชน/ต าบล) 

ลักษณะ
การใช้

ประโยชน์ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง 

รวมราคาประเมิน
ของท่ีดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 
(บาท) 

ราคาประเมิน
ของท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตาม
สัดส่วนการใช้

ประโยชน์ 
(บาท) 

หักมูลค่า 
ฐานภาษ ี

ท่ีได้รับยกเว้น 
(บาท) 

คงเหลือ 
ราคาประเมิน

ทุนทรัพย์ 
ท่ีต้องเสียภาษี 

(บาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
เน้ือท่ีดิน 

ค านวณ
เป็น

ตารางวา 

ราคาประเมิน
ต่อตารางวา 

(บาท) 

รวมราคา
ประเมินท่ีดิน 

(บาท) 
ท่ี 

ประเภท 
สิ่งปลูกสร้าง 

 
ลักษณะ 

สิ่งปลูกสร้าง  

 
ลักษณะ 
การใช้

ประโยชน์ 

ขนาดพื้นท่ี 
สิ่งปลูกสร้าง 
(ตารางเมตร) 

 
คิดเป็น

สัดส่วนตาม
การใช้

ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

ราคาประเมิน 
ต่อ 

ตารางเมตร 
(บาท) 

รวมราคา 
สิ่งปลูกสร้าง 

(บาท) 

ค่าเสื่อม ราคาประเมิน 
สิ่งปลูกสร้าง

หลังหัก 
ค่าเสื่อม 
(บาท) 

ไร ่ งาน วา อายุ
โรงเรือน 

(ปี) 

คิดเป็น 
ค่าเสื่อม 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 
 
 

  



 
ภ.ด.ส. ๒ 

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 

ที ่ ช่ืออาคารชุด 
เลขทะเบยีน 
อาคารชุด 

ที่ตั้งอาคารชุด 
ลักษณะการ
ท าประโยชน ์

เลขท่ีห้องชุด 
ขนาดพื้นท่ีรวม 
(ตารางเมตร) 

ราคาประเมินต่อ 
ตารางเมตร 

(บาท) 

ราคาประเมิน 
ห้องชุด  
(บาท) 

หักมูลค่าฐาน
ภาษีที่ไดร้ับ 
การยกเว้น 

(บาท) 

คงเหลือราคา
ประเมินทุนทรัพย์

ที่ต้องเสียภาษี 
(บาท) 

อัตราภาษ ี
(ร้อยละ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ  และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี   
ณ  ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่   ๑  กุมภาพันธ์ของปีนั้น  จึงจ าเป็น 
ต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔ ในกำรพิจำรณำว่ำที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงใดเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำ
หรือที่ไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  ให้ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  สภำพภูมิประเทศ  สภำพดิน   
ควำมลำดชันของพื้นดิน  และกำรท ำประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง  ในบริเวณใกล้เคียง 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

  

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๓๗  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์
ตำมควรแก่สภำพให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ของที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนแก่ผู้มีหน้ำที่ 
เสียภำษ ี จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๑๒  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำย 
ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐรับช ำระภำษีแทน  ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐนั้นอำจได้รับส่วนลด
หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บภำษีตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(๓) ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่ำงเปล่ำในสนำมบินรอบบริเวณทำงวิ่ง  ทำงขับ  หรือลำนจอดอำกำศยำน  
ที่กันไว้เพ่ือควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำของข้อก ำหนดว่ำด้วยมำตรฐำนสนำมบินที่ส ำนักงำน  
กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก ำหนด 

(๔) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้เป็นทำงรถไฟหรือทำงรถไฟฟ้ำซึ่งใช้ในกิจกำรของกำรรถไฟหรือ
กำรรถไฟฟ้ำโดยตรง   

“ทำงรถไฟ”  หมำยควำมว่ำ  ถนนหรือทำงซึ่งได้วำงรำงเพ่ือกำรเดินรถไฟ  และให้หมำยควำม
รวมถึง  อุโมงค์  สะพำน  ทำงยกระดับ  ห้องระบบอำณัติสัญญำณประจ ำสถำนี  ซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่ำนเสมอ
ระดับทำงรถไฟ  ที่ท ำกำรหอสัญญำณ  และชำนชำลำสถำนีเฉพำะพ้ืนที่บริเวณที่ผู้โดยสำรรอเพ่ือขึ้นหรือ
ลงจำกรถไฟ   

“ทำงรถไฟฟ้ำ”  หมำยควำมว่ำ  รำงหรือทำงส ำหรับรถไฟฟ้ำแล่นโดยเฉพำะ  ไม่ว่ำจะจัดสร้ำง 
ในระดับพ้ืนดิน  เหนือหรือใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนน้ ำ  หรือผ่ำนไปในอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ  และ 
ให้หมำยควำมรวมถึงเขตทำง  ไหล่ทำง  ทำงเท้ำ  ทำงออกฉุกเฉิน  อุโมงค์  สะพำน  ทำงยกระดับ   
เขื่อนกั้นน้ ำ  ท่อหรือทำงระบำยน้ ำ  ท่อหรือทำงระบำยอำกำศ  ก ำแพงกันดิน  รั้วเขต  และหลักระยะ   

(๕) ทรัพย์สินที่ใช้ส ำหรับกำรสำธำรณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงกำรของ
กำรเคหะแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเคหะแห่งชำติ 

(๖) ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศ
ก ำหนด  ทั้งนี้  เฉพำะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้เพ่ือสำธำรณประโยชน์   

(๗) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อส ำหรับใช้ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอำคำร   
(๘) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นบ่อน้ ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสำธำรณะ 
(๙) สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นถนน  ลำน  และรั้ว 

(๑๐) ที่ดินที่มีกฎหมำยก ำหนดห้ำมมิให้ท ำประโยชน์ 
(๑๑) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท ำกำรของส ำนักงำนเศรษฐกิจและกำรค้ำของต่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้น  

ในประเทศไทยตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อุตตม  สำวนำยน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดให้ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้ำงบำงประเภทได้รับยกเว้นจำกกำรจัดเก็บภำษีตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง 

 (ข) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินห้าร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด 

 (จ) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 

ศูนย์จุดหนึ่ง 

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 

 (ก) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

  ๑) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

  ๒) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินยี่สิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

  ๓) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ

ศูนย์จุดหนึ่ง 

 (ข) สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

  ๑) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินสี่สิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 

  ๒) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินสี่สิบล้านบาท  แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

  ๓) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินหกสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔



  ๔) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ

ศูนย์จุดหนึ่ง 

 (ค) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์

เป็นที่อยู่อาศัยตาม  (ก)  และ  (ข) 

  ๑) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 

  ๒) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 

  ๓) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งรอ้ยล้านบาท  

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 

  ๔) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ

ศูนย์จุดหนึ่ง 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒) 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 

 (ข) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่ เกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสี่ 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดห้า 

 (ง) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่ เกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหก 

 (จ) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 (ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 

 (ข) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่ เกินห้าสิบล้านบาท  แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสี่ 

 (ค) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินสองร้อยล้านบาท  แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดห้า 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔



 (ง) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่ เกินหนึ่งพันล้านบาท  แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท   

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหก 

 (จ) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินห้าพันล้านบาทขึ้นไป  ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด   

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔



หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๓๗  วรรคห้า   
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้อัตราภาษีที่จัดเก็บส าหรับที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  โดยจะก าหนดเป็นอัตราเดียวหรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่ก าหนดตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และจะก าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไข 
ในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ก็ได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๓ ให้ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ  ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ 

ตามมาตรา  ๔๒  หรือมาตรา  ๙๕  แล้วแต่กรณี  ส าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม  (๑)  และ  (๒) 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

มาตรา ๔ การลดจ านวนภาษีตามมาตรา  ๓  ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษี 

ตามมาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่สถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ซึ่งเกิดขึ้นในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  สมควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่จะจัดเก็บในปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมและ
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  ประกอบกับมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติว่า  การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  ให้กระท าได้
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๓ ให้ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ  ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ตามมาตรา  ๔๒  

หรือมาตรา  ๙๕  แล้วแต่กรณี  ส าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ส าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม  (๑)  และ  (๒) 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

มาตรา ๔ การลดจ านวนภาษีตามมาตรา  ๓  ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษี 

ตามมาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้จัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  แต่โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  
ท าให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  กระทบต่อประชาชน 
ทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง  สมควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วย  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 
โดยรวม  ประกอบกับมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติว่า  
การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  
สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี ้

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๑) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  สิ่ งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  ที่เจ้าของหรือ 

ผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย 

การทะเบียนราษฎร  ทั้งนี้  เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาโดย  

ทางมรดก  และได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นแล้วก่อนวันที่  ๑๓  มีนาคม   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๒) ที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของโรงผลิตไฟฟ้า  และโรงผลิตไฟฟ้า  ทั้งนี้  ให้รวมถงึที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งอืน่ 

ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า 

(๓) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อนและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อน  ที่ใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้า 

มาตรา ๔ ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษีที่จะต้องเสียส าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ได้รับมา 

เป็นเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของหน่วยงาน 

 (ก) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

 (ข) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

 (ค) สถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน 

 (ง) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์   

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรร  

เพ่ือที่อยู่อาศัยหรือการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่ 

วันที่ได้รับอนุญาตให้ท าการจัดสรรที่ดินดังกล่าว 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมาย

ว่าด้วยอาคารชุด  เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว 
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(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  กฎหมายว่าด้วย

อาคารชุด  หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว  และผู้ประกอบการที่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ขายเป็นเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่ระบุในรายการ

ข้อก าหนดจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 

(๗) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่ใช้เป็นที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่ระบุในรายการตราสารจัดตั้ง  

โรงเรียนนั้น 

 (ก) โรงเรียนในระบบ 

 (ข) โรงเรียนนอกระบบ  ประเภทสอนศาสนา 

 (ค) โรงเรียนนอกระบบ  ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  (ตาดีกา) 

 (ง) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ 

(๘) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเฉพาะเพื่อการ

ดังต่อไปนี้  

 (ก) การเล่นกีฬาตามชนิดที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนดให้สามารถ 

ขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้  

 (ข) สวนสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

 (ค) สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 (ง) ที่จอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่จัดให้ส าหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า  

 (จ) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

(๙) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในสนามบินท่ีใช้เป็นทางวิ่ง  ทางขับ  และลานจอดอากาศยาน  ตามที่

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
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(๑๐) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  หรือเป็นทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  
สังคม  เหตุการณ ์ กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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