




ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
1 การเตรียมฐานข้อมูลที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง 
    1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลที่ใช้ 
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี  
พ.ศ. 2564 รวมถึงข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน
ที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา และข้อมูลที่ผู้เสียภาษี
แจ้ ง เปลี่ ยนแปลงการใช้ประ โยชน์ ในที่ ดิ นหรื อ 
สิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2564 มาใช้เป็นฐานข้อมูล
สําหรับการจัดเก็บภาษี ประจําปี พ.ศ. 2565 
    1.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นตรวจสอบ
เพิ่มเติมว่าฐานข้อมูลตามข้อ 1.1 มีรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วนเพียงพอในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หรือไม่  
    1.3 หากข้อมูลมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเพียงพอ 
ให้เตรียมดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิม่เติมต่อไป 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 10 
มาตรา 26 และมาตรา 33 
 

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

    2.1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ 
เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ (ตามตัวอย่างค าสั่ง
แต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงาน
เก็บภาษี) 
          (1) พนักงานสํารวจ เพื่อทําหน้าที่ในการสํารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยควรแต่งตั้ง
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง ช่ า ง ห รื อ หั ว ห น้ า ส่ ว น โ ย ธ า  
และเจ้าหน้าที่จัดเก็บ เป็นพนักงานสํารวจ 
          (2) พนักงานประเมิน เพื่อทําหน้าที่ประเมิน
ภาษี โดยควรแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อํานวยการ
กองคลัง เป็นพนักงานประเมิน 
          (3) พนักงานเก็บภาษี เพื่อทําหน้าที่รับชําระภาษี 
และเร่งรัดการชําระภาษี โดยควรแต่งตั้งผู้อํานวยการ 
กองคลัง หรือเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นพนักงาน 
เก็บภาษี 
    2.2 คําสั่งแต่งตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน 
และพนักงานเก็บภาษี ไม่จําเป็นต้องทําทุกปี เว้นแต่
บุ ค คล ที่ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ หน้ า ที่ 
อยู่ ในสํ านั กงาน หรื อต้ องการแต่ งตั้ งบุ คคลอื่ น 
เพือ่มาปฏิบัติหน้าที่แทน  
    2.3 กรณีแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสํารวจ  
ให้ทําคําสั่งแต่งตั้งพนักงานสํารวจแยกต่างหาก  

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 11 
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3 บั ต รป ร ะจํ า ตั ว พนั ก ง า น

สํารวจ 
    3.1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกบัตรประจําตัวพนักงาน
สํ ารวจ ตามแบบบั ตรประจ าตั วพนั กงานส ารวจ  
และให้มีอายุการใช้งาน ดังนี้ 
          (1) กรณีเป ็นข ้าราชการ  ล ูกจ ้า งประจํา  
หรือพนักงานจ้างสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีอายุการใช้งานสี่ปีนับแต่วันที่ออกบัตร 
          (๒) กรณีไม่ได้เป็นบุคคลตาม (1) ให้มีอายุ 
การใช้งานไม่เกินกําหนดระยะเวลาตามที่ประกาศ
กําหนดระยะเวลาที่จะทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    3.2 พนักงานประเมิน  และพนักงานเก็บภาษี 
กฎหมายไม่ได้กําหนดให้มีบัตรประจําตัวพนักงานไว้เป็น
การเฉพาะ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงไม่ต้องออกบัตรประจําตัว
แต่อย่างใด 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 28 
วรรคสาม 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษ ีที ่ด ิน แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 3 และข้อ 9 
 
 
 
 
 

4 การสํารวจข้อมูลรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

    4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสํารวจข้อมูล
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว ไม่จําเป็น 
ต้องดําเนินการสํารวจทุกปี แต่เพื่อให้ฐานข้อมูลที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป ควรดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วง 4 ปี โดยแนวเขตพื้นที่เป็นไป
ตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ดตั้ ง องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น     
    4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่สํารวจข้อมูล
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครบถ้วน ให้สํารวจ
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน โดยดําเนินการดังนี้ 
          (1) ก่อนดําเนินการสํารวจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาที่จะทําการ
สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกําหนดระยะเวลาการ
สํารวจตามแผนงาน ความจําเป็น และเหมาะสมแต่ละ 
พื้นที่ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
กํ าหนดเวลาไม่น้อยกว่ า  15 วั น  ณ สํ านักงาน 
หรื อที่ ทํ า การขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น 
หรือสถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ตามตัวอย่างประกาศ เรื่อง การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
          (2) เนื ่องจากกฎหมายกําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สํารวจแล้ว  
มาจั ดทํ า บัญ ชี ร า ยกา รที่ ดิ น แ ละสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง 
เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรวางแผน
ประกาศกําหนดระยะเวลาการสํารวจให้สอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 27  
มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 34
มาตรา 83 และมาตรา 84 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ข้อ 23   
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 5  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ 
ว 335 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 1786 
ลงวั นที่  18 มิ ถุ น ายน  2563  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.3/9219  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/
ว 3237 ลงวันที่  19 ตุลาคม 
2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท
0808.3/ 3658 ล ง ว ัน ที ่ 26 
พฤศจิกายน 2563   



-3- 
 

ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
            (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแจ้ ง

ประกาศกําหนดระยะเวลาการสํารวจให้ประชาชน
ทราบทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทํา
เป็นรูปแบบแอปพลิ เคชั่นการรับส่งข้อความผ่าน
สื่ อคอมพิว เตอร์  หรือโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
โดยจัดทําเป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงาน
หรื อที่ ทํ า การขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  
และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทาง
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 
          (4) กรณีมีเหตุจําเป็น เช่น ทราบอยู่แล้วว่า 
ผู้เสียภาษีไม่อยู่ในพื้นที่ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาแล้วเห็นสมควรจะส่งประกาศและแผนการ
สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีเฉพาะราย
ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเพื่อประโยชน์ 
ในการสํารวจก็ได้ 
          (5) การปฏิบัติหน้าที่และอํานาจของพนักงาน
สํารวจ 
              (5.1) พนักงานสํารวจมีหน้าที่และอํานาจ
สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จํานวน ขนาด
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
และสิ่งปลกูสร้าง อายุของสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่น
ที่จําเป็นในการประเมินภาษี ตามแบบส ารวจรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด
แนบท้ายหนังสือนี ้
                (5.2) ขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานสํารวจ 
ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  
              (5.3) พนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปใน
ที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง 
และเรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน 
สํ า เนา เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ในที่ ดินหรือสิทธิ
ครอบครอง  สัญญา เช่ า หรื อสัญญาซื้ อขายที่ ดิ น  
หรือสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แผนผังบริเวณ 
ซึ่งแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาจขอให้ 
ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างได้ 
 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0 8 0 8 . 3 / ว  ๑ ๓ ๖ ๙  ล ง วั น ที่  
๘ มีนาคม 2564   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.3/ว 527  
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 
- หนั ง สื อก ระทรว งมหาด ไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 22๕0  
ลงวันที่ 1๙ เมษายน 2564   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0 8 0 8 . 3 / ว  2 7 2 0  ล ง วั น ที่  
12 พฤษภาคม 2564 
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                (5.4) กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่อยู่ และพนักงาน

สํารวจไม่สามารถเข้าไปในที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง 
ของผู้เสียภาษีได้ พนักงานสํารวจอาจนําข้อมูลเก่ียวกับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่มาใช้
ประกอบการจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 
เช่น ฐานข้อมูลจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบสํารวจข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) แบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2) ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)  
แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 
ทะเบียนที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุงท้องที่  (ภ.บ.ท.6)  
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 
และแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม   
              (5.5) กรณีที่ผู้ เสียภาษีขัดขวางการสํารวจ 
หรือไม่ส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดให้แก่พนักงาน
สํารวจ ให้พนักงานสํารวจรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
เพื่อมีหนังสือเรียกเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ 
ผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสํารวจตาม 
มาตรา 28 หรือมาตรา 29 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
              (5.6) กรณีที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก
ของผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท 
    4.3 กรณีเป็นข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ 
หรือในเขตปฏิรูปที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถประสานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
กับสํานักงานธนารักษ์พื้นที่  หรือสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินในจังหวัดที่รับผิดชอบ ก่อนแจ้งการประเมินภาษี
ไปยังผู้เช่าที่ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
หรือในเขตปฏิรูปที่ ดิน ซึ่ ง เป็นผู้ มีหน้ าที่ เสี ยภาษี 
ตามกฎหมาย 
    4.4 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ 
ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดําเนินการสํารวจ
และจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสียภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    4.5 การกําหนดประเภทและวิธีการวัดขนาด 
สิ่งปลูกสร้างให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กรมธนารักษ์กําหนด 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
5 การจัดทําบัญชีรายการที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง และบัญชี
รายการห้องชุด (ภ.ด.ส.3 
และ ภ.ด.ส.4) 

    5.1 ให้พนักงานสํารวจนําข้อมูลรายการที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการสํารวจเพิ่มเติมมาจัดทํา
บัญชี ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 เรียงลําดับตามรายชื่อ 
ของผู้เสียภาษีแยกตามประเภทที่ดิน และชื่ออาคารชุด ดังนี้ 
          (๑) ประเภทที่ดิน ให้เรียงลําดับจากที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิ์ก่อนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามลําดับ ดังนี้
โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (นส.3, นส.3ก) 
หนังสือแสดงการทําประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. ก.ส.น.5 น.ค.3) 
หนังสือแสดงสิทธิทํากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ส.ท.ก.)  
ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) และเอกสารราชการอื่น 
          (๒) ชื่ออาคาร ให้เรียงลําดับตามชื่ออาคารชุด 
เลขที่ห้องชุด 
    5.2 บัญชี ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ที่พนักงานสํารวจ
จัดทําขึ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้ 
ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ 
ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อและหมายเลขประจําตัว
ประชาชนของผู้เสียภาษี และให้เร่งรัดปิดประกาศบัญชี
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
หรือระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยาย
ระยะเวลาดําเนินการตามกฎหมาย 
    5.3 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีประจําปี พ.ศ. 2565 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และถูกต้อง 
ตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดส่ง
ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของผู้ เสียภาษี 
แต่ละรายตามประกาศบัญชีตามข้อ 5.2 ให้ผู้เสียภาษี
ทราบโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
โดยให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทําการ
ของผู้เสียภาษีรายนั้น หรือจะพิจารณาจัดส่งทางโทรสาร 
จดหมายอิ เล็ กทรอนิกส์  หรือจัดทํ า เป็นรูปแบบ
แอปพลิเคชั่นการรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์  
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยจัดทําเป็นประกาศ 
ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประกาศดังกล่าว 
ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถทําบันทึกข้อตกลงกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
หรือหน่วยงานอื่นที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุ
หรือจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทําขึ้นและส่งให้กับผู้เสียภาษีได้โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 
มาตรา 32 และมาตรา 34 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ว ่า ด ้ว ย ก า ร ดํ า เ น ิน ก า ร ต า ม
พระราชบั ญญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 5   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
พ .ศ .  2562 ข้ อ  23 ข้ อ  24  
และข้อ 25 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0 8 0 8 . 3 / ว  3 5 2 5  ล ง วั น ที่  
16 มิถุนายน 2563 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
      5.4 การส่งข้อมูลตามข้อ 5.3 ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

          (1 )  ร ะ บ ุลํ า ด ับ ที ่ต า ม บ ัญ ช ีใ น ป ร ะ ก า ศ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          (2) แจ้งผู้เสียภาษีให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล หากเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสียภาษีทราบ
ว่ ามีสิ ทธิ ยื่ นคํ าร้องต่ อผู้ บริหารท้ องถิ่ นเพื่ อแก้ ไข 
ให้ถูกต้องได้ และควรกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
          (3) กรณีผู้เสียภาษีแจ้งความประสงค์ขอแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชี ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 เกินกว่าระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ตาม (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
พิจารณาดําเนินการได้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม 
    5.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดทําบัญชี 
ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 เพื่อประกาศและจัดส่งให้ผู้เสีย
ภาษีที่ เ คยดํ า เนินการมาแล้ ว ในปี  พ .ศ .  2563  
และปี พ.ศ. 2564 

 

6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และบัญชี รายการห้องชุด 
(ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4) 

    6.1 บัญชี ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําขึ้นอาจแก้ไขได้ใน 2 กรณี ดังนี้ 
          (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
พบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดทําขึ้น 
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจ 
สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าวได้ 
          (2) ผู้เสียภาษียื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจาก
เห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดทําขึ้น 
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  
    6.2 เมื่ อได้ รับคํา ร้องขอแก้ ไขบัญชี  ภ.ด.ส .3  
และ ภ.ด.ส.4 จากผู้เสียภาษี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่ง
ให้พนักงานสํารวจดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  
    6.3 เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผลเป็นประการ
ใดให้แจ้งผู้เสียภาษีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับคําร้องจากผู้เสียภาษี ทั้งนี้ วิธีการแจ้งให้ดําเนินการ
เช่นเดียวกับการจัดส่งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามข้อ 5.3  
    6.4 กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชี  ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 โดยไม่ต้องปิด
ประกาศและจัดส่งบัญชีที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้ผู้เสียภาษี
ทราบ 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 31 
และมาตรา 32 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
7 การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์   
    7.1 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจรายการที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างแล้ว ต่อมาผู้ เสียภาษี เปลี่ ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้ เสียภาษี 
แจ้ งการ เปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ ในที่ ดิ น 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 
หรือวันที่ผู้ เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว ตามแบบแจ้ง
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ภ.ด.ส. 5 
    7.2 วิธีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ นอกจาก
ผู้ เสียภาษีจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยยื่นแบบแจ้ง
เปลี่ยนแปลงที่สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแล้ว อาจแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านทางโทรสาร 
จดหมายเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทําเป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่น 
การรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่  โดยให้ประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ 
แจ้งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานหรือที่ทําการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประกาศ
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
    7.3 เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 
จากผู้ เสี ยภาษีแล้ ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่ นตรวจสอบ 
และมีคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง 
(ภ.ด.ส.3) บัญชีรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) รวมถึงบัญชี
ราคาประเมินทุนทรัพย์  (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2)  
เพื่อประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป ทั้งนี้  
บัญชี ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 
ไม่ต้องปิดประกาศและจัดส่งให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบอีก 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 33 
และมาตรา 34 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 9 

8 การจัดทําบัญชีราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ภ.ด.ส.1) และบัญชี ราคา
ประเมินทุ นทรั พย์ ห้ องชุ ด 
(ภ.ด.ส.2) 

    8.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลบัญชี
ราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจําปี พ.ศ. 2564 และ
ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการสํารวจ
เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2564 มาจัดทําเป็นประกาศบัญชี 
ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจําปี พ.ศ. 2565 โดยให้
ตรวจสอบและปรับปรุงรายละเอียด ดังนี้ 
          (1) อายุสิ่งปลูกสร้างเพื่อคํานวณค่าเสื่อมราคา  
ให้นับอายุตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่ปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ถึงปีที่จัดเก็บภาษี  
          (2) ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ให้ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (รอบบัญชี 2559 – 
2562) ที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์
พื้นที่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลราคาประเมินสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกที่ 
https://npvc..treasury.go.th/TD_NPV/adm-login  

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 35 
มาตรา 36 และมาตรา 39 มาตรา 40 
มาตรา 41 มาตรา 55 มาตรา 56 
มาตรา 57 และมาตรา 96 
- พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิ ธี การประกาศราคาประ เมิ น 
ทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียด
อื่ น ในการจั ดเก็ บภาษี ที่ ดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.3/ว 2720 ลงวันที่  12 
พฤษภาคม 2564 
 

https://npvc..treasury.go.th/TD_NPV/adm-login
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
  กรณีมีสิ่งปลูกสร้างลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถเทียบเคียง 

ตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ซึ่งกรมธนารักษ์
จัดทําขึ้น ให้พนักงานประเมินแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
นําส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 
เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดราคาของสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ และเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณากําหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างนั้นแล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งไปยังกรมธนารักษ์ เพื่อจัดทําเป็นบัญชี
สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษต่อไป   
             (3) อัตราภาษีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ 
             (4) ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ยั งคงได้รับ 
กา รยกเว้ น  หรื อลดภาษี ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ า ง  
ตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 55 มาตรา 56 
มาตรา 57 และมาตรา 96 ทั้งนี้ หากเจ้าของทรัพย์สิน
นําทรัพย์สินไปให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย จะไม่ได้รับยกเว้น 
ต้องเสียภาษีในอัตราอยู่อาศัย 
    8.2 ให้ปิดประกาศก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ สํ านั กงานหรือที่ ทํ าการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นสมควร เพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์คงเหลือด้วยตนเองว่า อยู่ในข่ายที่จะต้องชําระ
ภาษีหรือไม่   

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ 
ว 21488 ลงวั นที่  8 ธั นวาคม 
2564 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ 
ว 3167 ลงวันที่  30 ธั นวาคม 
2564 

9 การคํานวณหามูลค่าฐานภาษี
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 

ให้นําราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่ งปลูกสร้าง 
และห้องชุด ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์ 
พื้นที่มาคํานวณหามูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว ดังนี้ 
    9.1 มูลค่าฐานภาษีของที่ดิน ให้นําจํานวนเนื้อที่ดิน 
ของที่ดินแปลงนั้น ๆ คูณด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
ที่กําหนดไว้ตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
(บาท ต่อ ตร.ว.) ทั้งนี้ กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นเจ้าของเดียวกัน ให้คํานวณมูลค่าที่ดิน
ทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 
    9.2 มูลค่าฐานภาษีของสิ่งปลูกสร้าง ให้นําพื้นที่ 
ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด x (ราคาประเมินทุนทรัพย์
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างต่อ ตร.ม. – ค่าเสื่อมราคา) 
    9.3 มูลค่าฐานภาษีของห้องชุด ให้นําพื้นที่ รวม 
ของทรัพย์ส่วนบุคคล (ตร.ม.) x ราคาประเมินทุนทรัพย์
ห้องชุด (บาท/ตร.ม.) โดยไม่ต้องหักค่าเสื่อมราคา 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 35 
มาตรา 42 และมาตรา 95 
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ
มูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มี
ราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 
 

 



-9- 
 

ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
10 การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี เมื่อคํานวณมูลค่าฐานภาษีที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้าง  

และอาคารชุดตามข้อ 9 แล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด อยู่ในข่ายได้รับยกเว้น
มูลค่าของฐานภาษีหรือไม่ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
        10.1 กรณีที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างที่ เจ้าของ 
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
ใ ห้ ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น มู ล ค่ า ข อ ง ฐ า น ภ า ษี ข อ ง ที่ ดิ น 
หรือสิ่ งปลูกสร้างนั้นรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท  
โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
            ( 1 )  ห า กผู้ เ สี ย ภ าษี เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ที่ ดิ น 
และสิ่งปลูกสร้างไม่เกินหนึ่งแปลง ให้นํามูลค่าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างนั้น หักด้วย 50 ล้านบาท หากมูลค่า 
ของฐานภาษีที่คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์
ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
             (2 )  ห ากผู้ เ สี ยภ าษี เ ป็ น เ จ้ า ขอ งที่ ดิ น 
และสิ่งปลูกสร้างมากกว่า 1 แปลง ให้นํามูลค่าที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท โดยให้หัก
มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่า
สูงสุดก่อนแล้วหักมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่มีมูลค่าสูงในลําดับรองลงมาตามลําดับ หากมูลค่า 
ของฐานภาษีที่คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์ 
        10.2 กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของรายเดียว 
หรือหลายราย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย  
หรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่า 
ของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณคือ  
ให้นํามูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหักด้วย 50 ล้านบาท  
หากมูลค่าของฐานภาษีที่คํานวณได้มีมูลค่าน้อยกว่า 
หรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์  
        10.3 กรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 
เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้ได้รับยกเว้น
มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีวิธีการคํานวณ  
คือ ให้นํามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 10 ล้านบาท  
หากมู ลค่ าของฐานที่ คํ านวณได้ มี มู ลค่ าน้ อยกว่ า 
หรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์   
 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 40 
และมาตรา 41  
- ป ระ ก าศ ก ระ ท ร ว งก า รค ลั ง  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคล
ธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อ 
อยู่ ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย 
ว่าด้วยทะเบียนราษฎร 
- ประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็น
บุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม 
- ประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจําเป็น
ทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้าย
ชื่อออกจากทะเบียนบ้าน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0 8 0 8 . 3 / ว  2 7 2 0  ล ง วั น ที่  
12 พฤษภาคม 2564 
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11 การคํานวณภาษี     11.1 ให้นําฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

(ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง)  
ที่คํานวณได้ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น 
(ถ้ามี) แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
    11.2 อัตราภาษีที่ต้องเสียอาจมีหลายอัตราแยกตาม
มูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด 
เ ช่ น  ก ร ณี ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ค้ า  ที่ ดิ น มี มู ล ค่ า 
144,000,000 บาท อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี
ต้องแยกตามมูลค่าของฐานภาษี  โดยมูลค่าไม่ เกิน 
ห้ า สิ บล้ านบาท  อั ต ร าภาษี ร้ อยละ ศู นย์ จุ ดสาม  
= 50,000,000 x 0.3% = 150,000 บาท และมูลค่า
ส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท 
อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสี่  = 94,000,000 
(144,000,000 – 50,000,000) x 0.4% = 
376,000 บาท รวมเป็นค่าภาษีที่ต้อง เสีย = 
150,000 + 376,000 = 526,000 บาท 

 

- พระราชบั ญญั ติ ภาษี ที่ ดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 35 
มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 40 
มาตรา 41 และมาตรา 42  
- ป ระ ก าศ ก ระ ทร ว งก า รค ลั ง  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคล
ธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อ 
อยู่ ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
- ประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็น
บุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม 
- ประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดเก็บภาษีสําหรับ
ที่ ดินหรือสิ่ งปลูกสร้ างที่ มี การใช้
ประโยชน์หลายประเภท 

12 อัตราภาษี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    12.1 อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บในปี พ.ศ. 2565 
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษี  
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป โดยยังคงกําหนดอัตรา
ภาษีเช่นเดิมตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 94 ดังนี้ 
ปร ะ เ ภทที่ ดิ น
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 
(บุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าของ) 

ไม่เกิน 75 0.01 
เกิน 75 - 100 0.03 

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

 

ประเภทที่ดิน
และสิ่งปลกูสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 
(นิติบุคคลเป็น

เจ้าของ) 

ไม่เกิน 75 0.01 
เกิน 75 - 100 0.03 

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

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 37 
และมาตรา 94 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตรา
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะสิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2564 สําหรับการจัดเก็บภาษี
ตั้งแต่ปีภาษ ี2565 เป็นต้นไป 
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  ประเภทที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

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

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

 

ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

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

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

 

ประเภทที่ดิน 
และสิ่งปลกูสร้าง 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

อัตราภาษี  
(รอ้ยละ) 

1. อื่นๆ 
2. ทีด่ินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ทําประโยชน ์
ตามควรแก่สภาพ 
( เ สี ย เพิ่ ม  0 .3 %  
ทุก 3 ปี แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 3%)  

ไมเ่กิน 50 0.3 
เกิน 50 - 200 0.4 

เกิน 200 - 
1,000 

0.5 

เกิน 1,000 - 
5,000 

0.6 

เกิน 5,000  
ขึ้นไป 

0.7 

    12.2 การออกข้อบัญญัติกําหนดอัตราภาษีที่สูงกว่า
อัตราภาษีที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 37 วรรคหก 
จะทําได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 

13 การบรรเทาการชําระภาษี 
ในสามปีแรกของการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
( ปี  พ . ศ .  2 5 6 3  – ปี  
พ.ศ. 2565) 

    13.1 ปี พ.ศ. 2565 ผู้เสียภาษียังคงได้รับการ
บรรเทาการชําระภาษีใน 2 กรณี ดังนี้ 
            (1) ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีสําหรับ
เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
และใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  
 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 41 
มาตรา 96 และมาตรา 97 
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              (2) ชําระภาษีร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวน

ภาษีที่ต้องชําระเพิ่มขึ้นจากที่เคยชําระภาษีโรงเรือน 
และที่ดินและภาษีบํารุงท้องที่ในปี พ.ศ. 2562 
    13.2 ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เจ้าของที ่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และใช้ประโยชน์ 
ในการประกอบเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐาน
ภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ส่วนที่เกินต้องชําระภาษี 
และต้องชําระภาษีเต็มตามจํานวนเงินภาษีที่ได้รับแจ้ง
การประเมิน 

 

14 การแจ้งประเมินภาษี     14.1 กรณีผู้ เสียภาษีรายใดได้รับยกเว้นมูลค่า 
ฐานภาษี และไม่มีค่าภาษีที่ต้องเสีย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ต้องส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีให้แก่ 
ผู้เสียภาษีรายนั้น 
    14.2 ให้แจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษี 
(ภ.ด.ส.6 - 8) พร้อมทั้ งคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การลดภาษีตามมาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 
และการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา 97 ให้แก่ผู้เสียภาษี
หรือผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา 47 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ตามตัวอย่าง ค าอธิบาย
เพิ่มเติมประกอบหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างฯ 
    14.3 การส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีให้เจ้าหน้าที่ 
ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษี
ตามมาตรา 47  โดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
โดยให้ส่ง ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทําการ 
ของผู้ เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้ เสียภาษี 
ตามมาตรา 47  ถ้าไม่พบผูเ้สียภาษหีรือผู้มีหน้าที่ชาํระภาษีแทน
ผู้เสียภาษีตามมาตรา 47 จะส่งให้แก่ผู้บรรลุนิติภาวะและอยู่ 
ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษี
หรือผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามมาตรา 47  นั้นก็ได้ 
    14.4 หากไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี 
ตามวิธีการในข้อ 14.3 ได้ ให้ใช้วิธีปิดหนังสือในที่ที่เห็น 
ได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทําการ 
ของผู้เสียภาษีนั้นหรือผู้มีหน้าที่ชําระภาษีแทนผู้เสียภาษี
ตามมาตรา 47 หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ 
เมื่อดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนดังกล่าวและล่วงพ้น
ไปไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้ถือว่าผู้เสียภาษีหรือผู้มีหน้าที่ชําระ
ภาษีแทนผู้ เสียภาษีตามมาตรา 47 ได้รับหนังสือแจ้ง
ประเมินภาษีแล้ว 
    14.5 กรณีที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างมี เจ้าของรวม 
หลายคน สามารถแจ้งประเมินภาษีไปยังเจ้าของรวมคนหนึ่ง
คนใด โดยระบุชื่อเจ้าของรวมคนอื่นไว้ในหนังสือแจ้ง
ประเมินภาษีฉบับเดียวกัน เพื่อให้มาชําระภาษีแทนกันได้ 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 13
มาตรา 44 และมาตรา 47 
- พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ล้ ม ล ะ ล า ย 
พุทธศักราช 2483 มาตรา 22 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เ รื ่อ ง  ก า ร ดํ า เ น ิน ก า ร ต า ม
พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิภ า ษี ที่ ดิ น 
และสิ่ งปลูกสร้า ง  พ.ศ.  2562  
ข้อ 6 และข้อ 9 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ 
ว 1508 ลงวันที่  22 พฤษภาคม 
2563 และหนังสือกรมส่ งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0 8 0 8 . 3 / 7 9 0 0  ล ง ว ัน ที่   
22 พฤษภาคม 2563 
- หนั ง สื อก ระทรว งมหาด ไทย  
ที่ มท 0808.3/ว 2719 ลงวันที่ 
12 พฤษภาคม 2564 
- หนั ง สื อก ระทรว งมหาด ไทย  
ที่ มท 0808.3/ว 2720 ลงวันที่  
12 พฤษภาคม 2564 
- หนั ง สื อก ระทรว งมหาด ไทย  
ที่ มท 0808.3/ว 3751 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2564 
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      14.6 กรณีเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิตและไม่มีทายาท

โดยธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าหนี้ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องได้รับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
มีสิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้จัดตั้งผู้จัดการมรดก 
ตามมาตรา 1713 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เพื่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแจ้งการประเมิน
ภาษีไปยังผู้จัดการมรดกได้ตามมาตรา 47 (1)  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
    14.7 กรณีเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลาย  
ให้แจ้งการประเมินไปยังเจ้าของทรัพย์สิน และส่งหนังสือ
แจ้งการประเมินดังกล่าวให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ในฐานะผู้มีอํานาจจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้นําเงินจาก
กองทรัพย์สินในคดีล้มละลายมาชําระภาษีที่ดินแทน 
    14.8 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูล
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ภ.ด.ส. 3  
และ ภ.ด.ส. 4 แล้ว แต่ผู้เสียภาษีไม่ได้รับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถแจ้งการประเมินภาษี
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างตามแบบ ภ.ด.ส. 6,7,8 ได้ 
เนื่องจากเป็นขั้นตอนตามกฎหมายที่แยกจากกัน 
    14.9 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งหนังสือ
แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
หรือกําหนดเวลาที่ขยายออกไปโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 14 แม้หนังสือแจ้งประเมินภาษีส่งถึงผู้เสียภาษี
หลังจากกําหนดเวลาดังกล่าว ก็ถือว่าการส่งหนังสือ 
แจ้งประเมินภาษีนั้นชอบด้วยกฎหมาย 

 

15 การชําระภาษี     15.1 ผู้ เสียภาษีมีหน้าที่ ชําระภาษีภายในเดือน
เมษายน โดยมาชําระด้วยตนเอง ณ สํานักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจชําระภาษีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ (โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง สั่งจ่ายให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  
และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตรา
ลงทะเบียนเป็นวันที่ชําระภาษี) หรือโดยการชําระผ่าน
ธนาคารหรือโดยวิธีการอื่น และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับ
เงินค่าภาษีหรือวันที่มีการชําระเงินค่าภาษีเป็นวันที่ชําระภาษี  
    15.2 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอํานวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชําระภาษี โดยสมัคร 
ขอใช้บริการรับชําระภาษีท้องถิ่นข้ามธนาคาร (Cross Bank 
Bill Payment) บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (e-LAAS) ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มช่องทางการชําระภาษีให้กับ 
ผู้ชําระภาษี ไปชําระภาษีผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
การชําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา, ATM, Internet 
Banking และ Mobile Banking เป็นต้น    

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 51 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 ข้อ 7 และข้อ 8 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ 
ว 2689 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
16 การผ่อนชําระภาษ ี     16.1 ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีอาจขอผ่อนชําระภาษี 

เป็นงวดได้ โดยเงินภาษีขั้นต่ําที่จะมีสิทธิผ่อนชําระ ต้องมี
จํานวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชําระได้ 3 งวด ๆ ละ
เท่า ๆ กัน งวดที่ 1 ภายในเดือนเมษายน งวดที่ 2 ภายใน
เดือนพฤษภาคม และงวดที่  3 ภายในเดือนมิถุนายน  
หรือตามระยะเวลาที่ขยาย 
    16.2 หากผู้ เสียภาษีไม่ชําระภาษีตามระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในการผ่อนชําระ ให้หมดสิทธิที่จะผ่อนชําระ 
และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษี 
ที่ค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 52  
- กฎกระทรวงการผ่อนชําระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 

17 ใบเสร็จรับเงิน     17.1 รูปแบบใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบท้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
(ภ.ด.ส.11) ได้ทางระบบ e-LAAS หรือออกใบเสร็จด้วยระบบมือ
ตามแบบที่กําหนดดังกล่าว โดยสามารถสั่งทําแบบพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินได้จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  
หรือโรงพิมพ์ในท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
    17.2 ใ บ เ ส ร ็จ ร ับ เ ง ิน ที ่ ใ ช ้สํ า ห ร ับ ร ับ เ ง ิน  
ในปีงบประมาณใด ให้ใช้รับเงินภายในปีงบประมาณนั้น
เท่านั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้ 
กับเล่มและให้ปรุเจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้ เพื่อมิให้
นํามาใช้รับเงินได้ต่อไป 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
พ.ศ. 2547 ข้อ 17 

18 การประเมินภาษีผิดพลาด
หรือไม่ครบถ้วน 

    18.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจทบทวน 
การประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้ เสียภาษีมีหน้าที่ 
ต้องเสียได้ เฉพาะกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการแจ้ งการประเมินไปยั งผู้ เสี ยภาษี รายนั้ นแล้ ว  
โดยทบทวนการประเมินได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสุดท้าย 
ของกําหนดเวลาการชําระภาษี เนื่องจากกฎหมายไม่ได้
กําหนดให้อํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมิน 
ภาษีย้อนหลัง  
    18.2 กรณีที่ต้องชําระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่
ผู้เสียภาษี เพื่อให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีเพิ่มเติมโดยไม่ต้อง
เสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน 
    18.3 กรณีที่มีการชําระภาษีไว้เกินจํานวนที่ต้องเสีย  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษี
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบพบว่ามีการ
ประเมินภาษีผิดพลาด เพื่อให้มารับเงินที่ชําระเกินคืน
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยไม่ต้อง 
ยื่นค าร้องขอรับเงินคืนตามแบบ ภ.ด.ส.9 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 53   
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
19 การยื่นคําร้องขอรับเงินคืน

กรณีไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือ
เสียภาษีเกินกว่าจํานวนที่ต้อง
เสีย 

    19.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับคําร้อง
ขอรับเงินคืนตามแบบ ภ.ด.ส.9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาคําร้องให้เสร็จสิ้น และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 
90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 
    19.2 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิได้รับ
เงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งคืนเงิน และแจ้งให้ผู้ร้อง
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีคําสั่ง และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อคืนเงินให้ผู้ร้องโดยเร็ว
ต่อไป 
    19.3 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า การประเมินภาษี
ผิดพลาดเกิดจากการประเมินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ที่ได้รับ
คืนเงินในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน 
ของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคําร้อง
ขอรับเงินคืนหรือจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่ เกิน 
จํานวนเงินที่ได้รับคืน 
    19.4 ถ้าผู้ยื่นคําร้องไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 54 
และมาตรา 73 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
ข้อ 9 
 

20 กา รคั ด ค้ าน และอุ ท ธ รณ์ 
การประเมินภาษี 

    20.1 ผู้ เสียภาษีที่ ได้รับแจ้งการประเมินภาษี 
ตามมาตรา 44 หรือมาตรา 53 หรือการเรียกเก็บภาษี
ตามมาตรา 61 มีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านตามแบบ ภ.ด.ส.10 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี และผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
โดยผู้บริหารท้องถิ่นต้องแจ้งคําสั่งพร้อมเหตุผลเป็นหนังสือ
ไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
คําร้องของผู้เสียภาษีไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ให้ถือว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคําร้องของผู้เสียภาษี  
             (1) กรณีผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับ 
คําร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจํานวนภาษีที่จะต้องเสียไปยัง 
ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับเงินคืนภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยไม่ต้องยื่นค าร้องขอรับ
เงินคืนตามแบบ ภ.ด.ส.9 พร้อมทั้งให้พนักงานประเมิน
แก้ไขจํานวนเงินในทะเบียนคุมผู้เสียภาษี พร้อมลงลายมือ
ชื่ อพนั ก งานประ เมิ นกํ ากั บตรงบริ เ วณที่ แ ก้ ไ ข  
และดําเนินการถอนคืนเงินรายรับตามระเบียบที่กระทรวง 
มหาดไทยกําหนด ทั้งนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มี เหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินคืนให้แก่ 
ผู้เสียภาษีได้ภายใน 15 วัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น และกําหนดวันมารับเงินคืน 
ครั้งใหม่ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบโดยเร็วต่อไป 
 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 73   
และมาตรา 82 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
ข้อ 9 
- ระ เบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 94 
และระ เบียบกรุ ง เทพมหานคร 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน 
และการตรวจ เงิ น  (ฉบับที่  2 )  
พ.ศ. 2560 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
               (2) กรณีผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาไม่เห็นชอบ 

กับคําร้องของผู้เสียภาษี รวมถึงกรณีที่ไม่เห็นชอบบางส่วน   
                  (2.1) ถ้าจํานวนภาษีลดลง ให้ดําเนินการ 
ตามข้อ 20.1 (1)  
                  (2.2) ถ้าจํานวนภาษีเพิ่มขึ้น ให้พนักงาน
ประเมินพิจารณาทบทวนการประเมินภาษี เพื่อประเมิน
ภาษีเพิ่มเติมตามมาตรา 53 โดยผู้เสียภาษีที่ได้รับแจ้ง
การประเมินเพิ่มเติม มีสิทธิคัดค้านการประเมินเพิ่มเติม
ดังกล่าวได้ 
    20.2 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบ 
กับคําร้องของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  
โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่งคําอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ 
คําอุทธรณ์ 
    20.3 ผู้ เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี  
โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 

21 การปรับปรุงฐานข้อมูลตาม
แบบ ภ.ด.ส.1-4 

เมื่อผลการพิจารณาทบทวนการประเมินภาษี การคัดค้าน
และอุทธรณ์การประเมินภาษีเป็นที่ยุติแล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงฐานข้อมูลตามแบบบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) บัญชีรายการ
อาคารชุด (ภ.ด.ส.4) รวมถึงบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ 
(ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาษี
ตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป โดยไม่ต้องปิดประกาศ 
และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบอีก 

 

22 การเร่งรัดภาษีค้างชําระ     22.1 กรณีที่ผู้ เสียภาษีไม่ ได้ชําระภาษีภายใน
กําหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชําระ ต้องชําระภาษีค้างชําระ
พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
    22.2 ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชําระภาษี
ภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้มาชําระภาษีพร้อมทั้ ง 
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โดยกําหนดระยะเวลาชําระภาษี 
ในหนังสือแจ้งเตือนไว้ไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งเตือน  
    22.3 ถ้าผู้เสียภาษีไม่ได้ชําระภาษีภายในกําหนดเวลา
ของหนังสือแจ้งเตือน เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ของผู้เสียภาษี 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 58 
ถึงมาตรา 67 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ท า ง ป ก ค ร อ ง  พ . ศ .  2 5 3 9  
หมวด 2/1 การบังคับทางปกครอง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ข้อ 28  
ถึงข้อ 35 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 1508 
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ที ่ ขัน้ตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
      22.4 การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

ให้นําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจนําวิธีการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับได้ด้วย และในกรณี
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และเมืองพัทยา  
จะดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
    22.5 ให้แจ้งรายการภาษีค้างชําระให้สํานักงานที่ดิน
หรือสํานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้าง 
อยู่ในเขตท้องที่ของสํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา
นั้นทราบภายในเดือนมิถุนายน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามแบบตัวอย่าง
หนังสือแจ้งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
    22.6 เมื่อผู้เสียภาษีรายใดมาชําระภาษีที่ค้างชําระ
ครบถ้วนแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง
ยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ตามแบบ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด    
    22.7 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่าง 
มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ เสียภาษีค้างชําระ แต่ยังไม่ได้ 
แจ้ ง ร า ย กา รภาษี ค้ า ง ชํ า ร ะ ให้ สํ า นั ก ง านที่ ดิ น 
หรือสํานักงานที่ดินสาขา และต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถแจ้ งภาษี 
ค้างชําระเพื่อระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ 
แต่ต้องดําเนินมาตรการบังคับภาษีค้างชําระด้วยวิธีการ
ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน หรือฟ้องคดี 
ต่อศาลเพื่อบังคับภาษีค้างชําระ 

ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2563  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.3/7900  
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.3/ว 2719 ลงวันที่12 
พฤษภาคม 2564 

23 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากผู้ เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด 
ให้ถือเป็นผู้ค้างชําระภาษี โดยต้องเสียค่าภาษีที่ค้างชําระ 
รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้ 
    23.1 เบี้ยปรับ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
            (1) ผู้ เสียภาษีมาชําระภาษีก่อนจะได้รับ
หนังสือแจ้งเตือนให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจํานวน
ภาษีค้างชําระ 
            (2) ผู้เสียภาษีมาชําระภาษีภายในกําหนด 
ของหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20  
ของจํานวนภาษีค้างชําระ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 193/8 
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 64 
วรรคสอง 
- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 68 
ถึงมาตรา 72  
- กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ 
พ.ศ. 2562 
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              (3) ผู้เสียภาษีไม่ได้ชําระภาษีภายในกําหนด

ของหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40  
ของจํานวนภาษีค้างชําระ 
    23.2 เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของจํานวนภาษี
ค้างชําระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน โดยให้เริ่มนับ
เมื่อพ้นกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มีการชําระภาษี 
แต่ไม่ให้เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องชําระ  
    23.3 กรณีที่ผู้เสียภาษียื่นคําร้องขอขยายระยะเวลา
ชําระภาษี และผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว (เฉพาะราย) และได้มีการชําระภาษี
ภายในกําหนดระยะเวลาที่ขยายให้เงินเพิ่มให้ลดลง
เหลือร้อยละ 0.5 ของ เดือนหรือเศษของเดือน  
โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ 
    23.4 เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
นั้นถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี
จะต้องยื่นคําร้อง เป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
และผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่
ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้ยึด
หรืออายัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    23.5 กรณีวันสุดท้ายของกําหนดระยะเวลา 
ในการชําระภาษีตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันทําการ
ถัดไปเป็นวันสุดท้ายของกําหนดระยะเวลาในการชําระ
ภาษี 

 

24 การรวบรวมและจัดส่งข้อมูล
การจัดเก็บภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

    24.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูล
ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง มายั ง
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ผ่านระบบข้อมูลกลาง
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ กรมส่ ง เสริ ม 
การปกครองท้องถ่ินจัดทําขึ้น โดยข้อมูลประกอบด้วย 
            (1) รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ จํานวนผู้เสียภาษี จํานวนเงิน
ภาษีที่จัดเก็บได้ จํานวนผู้ค้างชําระภาษี และจํานวนเงิน
ภาษีค้างชําระ 
            (2) ข้อมูลการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้เสียภาษีทุกรายตามแบบแสดงรายการคํานวณภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
    24.2 ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจํ าจั งหวัด และกรุ งเทพมหานครจัดส่ งข้อมูล 
ตามข้อ 24.1 พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
กา รจั ด เ ก็ บภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก ส ร้ า ง ม า ย ัง
กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566           
 

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2562 ข้อ 20 และข้อ 21 
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ที ่ ขั้นตอน แนวทางด าเนินการ ข้อกฎหมายและระเบียบ 
      24.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประมวลผล

ข้อมูลที่ได้รับรายงานและจัดส่งข้อมูลไปยังกระทรวง  
การคลัง และคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคม 2566  
    24.4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะนํา
รายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งไปพิจารณา
ประกอบการเสนอของบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ 
ที่ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในปีงบประมาณต่อไป 

 

25 การขยายระยะเวลาดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

    25.1 กรณีมี เหตุจํ าเป็นทํ าให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลา 
ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
และกฎหมายลําดับรองที่เก่ียวข้อง หากผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาเห็นเป็นการสมควร อาจใช้อํานาจตามมาตรา 14 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 เพื่ออนุมัติให้ขยายหรือให้เลื่อนกําหนด
ระยะเวลาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเฉพาะ
รายของผู้ เสียภาษี ก่อนกําหนดเวลาตามขั้นตอนนั้น 
จะสิ้นสุดลงได้ตามความจําเป็นแก่กรณีก็ได้ 
    25.2 การพิจารณาอนุมัติให้ขยายหรือให้เลื่อนกําหนด
ระยะเวลาตามข้อ 25.1 ต้องไม่กระทบสิทธิในการชําระ
ภาษีของประชาชน เช่น กรณีการขยายกําหนดระยะเวลา 
ในการแจ้งประเมินภาษี ควรทิ้งช่วงระยะเวลาให้ผู้เสียภาษี
มาชํ าระภาษีภายใน 2 เดื อน และถ้ าผู้ เสี ยภาษี 
ได้มีการเสียภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยาย ผู้เสียภาษี 
ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.5 ตามมาตรา 70 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 14 
และมาตรา 70 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.3/ว 3751 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2564 

26 ก า ร ข อ คํ า ป รึ ก ษ า ห รื อ
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

    26.1 กรณี เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล  
และเมืองพัทยามีปัญหาทางกฎหมายหรือปัญหาทางปฏิบัติ
สามารถขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําจากคณะกรรมการ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด 
    26.2 เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจํ า จั งหวั ดมี คํ า ป รึ กษาหรื อคํ าแนะนํ า แล้ ว
คณะกรรมการดังกล่าวจะส่งคําปรึกษาหรือคําแนะนํานั้น
มายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา  
    26.3 กรณีกระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคําปรึกษา
หรือคําแนะนําดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งเวียนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งทราบ หากกระทรวง 
มหาดไทยไม่ เห็นด้วยกับคําปรึกษาหรือคําแนะนํา 
กระทรวงมหาดไทยจะส่งเรื่องพร้อมทั้งความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิ จฉัยภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง  
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย    

- พระราชบัญญัติ ภาษีที่ ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 21 
ถึงมาตรา 23  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภ า ษี ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ข้อ 16 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.3/ว 4244 ลงวันที่  23 
กรกฎาคม 2564 
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      26.4 เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและ 

สิ่ งปลูกสร้างมีความเห็นแล้วจะแจ้งความเห็นไปยัง 
ผู้ขอคําปรึกษา และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  
เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบด้วย 
    26.5 กรณีกรุงเทพมหานครสามารถขอคําปรึกษา 
หรือคําแนะนําจากคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างได้โดยตรง 
    26.6 กรณีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งคําวินิจฉัย
หรือคําแนะนําของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน 
และสิ่ งปลู กสร้ างให้จั งหวั ด และองค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อให้ถือปฏิบัติแล้ว ให้คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัดใช้ความเห็น 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้
ให้คํ าปรึกษาหรือคําแนะนําไปแล้ว ตอบข้อหารือ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องที่ข้อเท็จจริง 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องที่คณะกรรมการวินิจฉัย 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคยมีมติ โดยไม่ต้องเสนอให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอีก 

 

 
























