
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 



ก าหนดให ้

ยกเลกิ

กฎหมาย      

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ดงัน้ี 

ภาษีโรงเรอืน

และที่ดิน 
ภาษีบ ารุงทอ้งที่     

ภาษีที่ดินและ       

สิง่ปลูกสรา้ง  

:  

ภาษีทรพัยส์นิ                                  

หลกัการและสาระส าคญัของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 



ปญัหาการจดัเกบ็ภาษีในปจัจบุนั (เทศบาล และ อบต.) 

ปญัหา ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

ฐานภาษี ซ ้ าซ ้อนก ับภาษีเงินได ้ที่ เก็บ 

จากรายไดค้่าเช่า 

ราคาปานกลางที่ ดิน ไ ม่มี ก า ร

ปรบัปรุงต ัง้แต่ปี 2521- 2524 

อตัราภาษี รอ้ยละ 12.5/ปี ถูกมองว่าเป็น

อตัราสูง 

มีลกัษณะถอดถอย ไม่เป็นธรรม 

การยกเวน้หรอื

เลี่ยงภาษี 

ผู ้ใช้โรงเรือนอ ยู่อาศัยและ

ปล่อยว่างไม่ตอ้งเสยีภาษี 

การลดหย่อน 50 ตร.ว. – 5 ไร่ท า

ใหห้ลายแห่งไดร้บัการยกเวน้ 

อืน่ๆ ใช้ดุลพินิจสูง  เ ปิดช่องการ

ทจุรติ 

การยกเวน้ที่ดินทางการเกษตรเปิด

ช่องใหค้นรวยไดป้ระโยชน์ 



หลกัการส าคญั (2)  

- กค. คาดว่า อปท. จดัเกบ็ภาษีในปีแรก 

ประมาณ ๖๔,๒๙๐ ลบ. หรอืภาษีเพิม่ข้ึน 

ประมาณ ๓๘,๓๑๘ ลบ. (ปรบัลดประมาณ การ

จดัเกบ็ภาษีลงตามที่จดัเกบ็ไดป้จัจุบนั) 

- ลดความเหลื่อมล ้า/การเกง็ก าไรราคาที่ดิน                      



องคก์รปกครองสว่นทอ้งที่จดัเกบ็ 

- เทศบาล อบต. กทม. เมืองพทัยา และอปท.

อืน่ที่มีกฎหมายจดัต ัง้ ยกเวน้ อบจ.  

- อปท. มีอ านาจจดัเกบ็ภาษี จากที่ดินและสิ่ง

ปลูกสรา้งที่อยู่ในเขต อปท.  

- ภาษีที่จดัเกบ็ไดใ้หเ้ป็นรายไดข้อง อปท.                  

                                               

 

 



ทรพัยส์นิที่ตอ้งเสยีภาษี 

- ที่ดิน  (พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภเูขาและพื้นที่มีน ้ า) 

- สิง่ปลูกสรา้ง (โรงเรอืน อาคาร ตกึ หรอืสิง่ปลูกสรา้งอย่างอืน่ที่

บคุคลอาจเขา้อยู่อาศยัหรอืใชส้อยได ้หรอืใชเ้ป็นที่เกบ็สนิคา้หรอื

ประกอบการอตุสาหกรรมหรอืพาณิชยกรรม และหอ้งชุดหรอืแพ  

ที่ใชอ้ยู่อาศยัหรอืมีไวเ้พือ่หาผลประโยชน ์

- หอ้งชุด (หอ้งชดุที่ไดอ้อกหนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ์หอ้งชดุแลว้ 

เช่น คอนโด/อาคารชุด) 



(1) ทรพัยส์นิของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั ซึ่งใชใ้นกจิการ    

     ของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืกจิการสาธารณะโดย 

     มิไดใ้ชห้าผลประโยชน์  

(2) ทรพัยส์นิที่เป็นที่ท าการขององคก์ารสหประชาชาต ิ   

     ทบวงการช านาญพเิศษขององคก์ารสหประชาชาตหิรอื 

     องคก์ารระหว่างประเทศ 

(๓) ทรพัยส์นิที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรอืสถานกงสุลของ 

     ต่างประเทศ   

ทรพัยส์นิที่ไดร้บัการยกเวน้ (๑) 



(4) ทรพัยส์นิของสภากาชาดไทย 

(5) ทรพัยส์นิที่เป็นศาสนสมบตัไิม่ว่าของศาสนาใดที่ใชเ้ฉพาะ  

เพือ่การประกอบศาสนกจิหรอืกจิสาธารณะ เฉพาะที่มิไดใ้ชห้า

ผลประโยชน ์ 

(6) ทรพัยส์นิที่ใชเ้ป็นสุสานหรอืฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดร้บั

ประโยชน์ตอบแทน 

ทรพัยส์นิที่ไดร้บัการยกเวน้ (๒) 



(7) ทรพัยส์นิของมูลนิธิหรอืองคก์ารหรอืสถานสาธารณกศุล 

ตามที่ รมว.กค. ก าหนด โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 

(8) ทรพัยส์นิของเอกชนเฉพาะสว่นที่ยนิยอมใหท้างราชการ

จดัใชเ้พือ่สาธารณประโยชน ์

(9) ทรพัยส์ว่นกลางที่มีไวห้รอืเพือ่ใชป้ระโยชนร์่วมกนัตาม

กฎหมายว่าดว้ยอาคารชดุ  

ทรพัยส์นิที่ไดร้บัการยกเวน้ (๔) 



(10) ที่ดินอนัเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรที่ดิน 

(11) ที่ดินอนัเป็นพื้นที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายวา่ดว้ยการนิคม

อตุสาหกรรม 

(12) ทรพัยส์นิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทรพัยส์นิที่ไดร้บัการยกเวน้ (๕) 



กฎกระทรวงก าหนดทรพัยส์นิที่ไดร้บัยกเวน้การจดัเกบ็ภาษี 

1. ทรพัยส์นิพระมหากษตัรยิแ์ละทรพัยส์นิของบคุคลซ่ึงไดร้บั

เงนิปีพระบรมวงศานุวงศต์ ัง้แต่ชัน้พระองคเ์จา้ข้ึนไป ท ัง้น้ี 

เฉพาะสว่นที่มิไดใ้ชห้าผลประโยชน์ 

2. ทรพัยส์นิของรฐัวสิากจิที่ยงัมิไดใ้ชใ้นกจิการของรฐัวสิาหกจิ

และยงัมิไดใ้ชห้าผลประโยชน์ 

3. ทรพัยส์นิที่เป็นที่ดินว่างเปลา่ในสนามบนิรอบบรเิวณทางวิ่ง 

ทางขบั หรอืลานจอดอากาศยานที่กนัไวเ้พือ่ความปลอดภยั  



กฎกระทรวงก าหนดทรพัยส์นิที่ไดร้บัยกเวน้การจดัเกบ็ภาษี (ต่อ) 

4. ที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งที่ใชเ้ป็นทางรถไฟหรอืทางรถไฟฟ้า 

ซ่ึงใชใ้นกจิการของการรถไฟหรอืการรถไฟฟ้าโดยตรง 

5. ทรพัยส์นิที่ใชส้ าหรบัการสาธารณูปโภคและทรพัยส์นิที่ใช้

ประโยชนร์่วมกนัในโครงการของการเคหะแหง่ชาติ 

6. ทรพัยส์นิของเอกชนที่ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑต์ามที่ รมว.กค. 

ก าหนด เฉพาะสว่นที่ใชเ้ป็นแหลง่ศึกษาเรยีนรู ้

7. สิง่ปลูกสรา้งที่ใชเ้ป็นบ่อบ าบดัน ้าเสยี 



กฎกระทรวงก าหนดทรพัยส์นิที่ไดร้บัยกเวน้การจดัเกบ็ภาษี (ต่อ) 

8. สิง่ปลูกสรา้งที่เป็นบ่อน ้าที่ใชป้ระโยชนเ์พือ่สาธารณะ 

9. สิง่ปลูกสรา้งที่เป็นถนน ลาน ร ัว้ 

10. ที่ดินที่มีกฎหมายหา้มมิใหท้ าประโยชน์ 

11. ทรพัยส์นิที่เป็นที่ท าการของส านักงานเศรษฐกจิและการคา้

ของต่างประเทศ 
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 - ผูเ้ป็นเจา้ของที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้ง 

 - ผูค้รอบครองหรอืท าประโยชน์ในที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้ง 

      อนัเป็นทรพัยส์นิของรฐั 

ผูม้ีหนา้ที่เสยีภาษี 
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- มูลค่าท ัง้หมดของที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง โดยค านวณจากราคา

ประเมินทนุทรพัยท์ี่ดิน สิง่ปลูกสรา้ง และหอ้งชุด ตามราคา

ประเมินทนุทรพัยข์องอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่เรยีกเกบ็

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิตกิรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 

ฐานภาษี 



ฐานภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง 

1. ที่ดิน : ราคาประเมินทนุทรพัยข์องที่ดิน 

2. ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรา้ง : ราคาประเมินทนุทรพัย์
ของที่ดิน และราคาประเมินทนุทรพัยข์องสิ่ง

ปลูกสรา้ง รวมกนั 

3. หอ้งชุด : ราคาประเมินหอ้งชุด 



การยกเวน้ฐานภาษี 

ที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งที่เจา้ของซึ่งเป็นบคุคล 

ธรรมดาและใชป้ระโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

ใหไ้ดร้บัยกเวน้มูลค่าของฐานภาษีภายในเขต อปท. 

รวมกนัในการค านวณภาษีไม่เกนิ 50 ลา้นบาท                                                                                          

                                                                                                                               



การยกเวน้ฐานภาษี 

ที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งที่เจา้ของซึ่งเป็นบคุคล 

ธรรมดาใชเ้ป็นที่อยู่อาศยัและมีช่ือในทะเบยีนบา้น 

ในวนัที่ 1 มกราคมของปี ใหไ้ดร้บัยกเวน้มูลค่าของ 

ฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกนิ 50 ลา้นบาท                                                                                          

                                                                                                                               



การยกเวน้ฐานภาษี 

  ถา้บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของสิง่ปลูกสรา้ง แต่ไม่ได ้

เป็นเจา้ของที่ดิน ใชส้ิง่ปลูกสรา้งเป็นที่อยู่อาศยั 

และมีช่ือในทะเบยีนบา้นในวนัที่ 1 มกราคมของปี 

ใหไ้ดร้บัยกเวน้มูลค่าของฐานภาษีในการค านวณ

ภาษีไม่เกนิ 10 ลา้นบาท                                                                                          

                                                                                                                               



อตัราภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง (1) 

         1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง : ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม  

อัตราภาษีไม่เกนิ ร้อยละ 0.15 

  2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง : ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศยั  

อัตราภาษีไม่เกนิ ร้อยละ 0.๓ 

            3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง : ใช้ประโยชน์อื่น  

                อัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ 1.2      

           4. ที่ดินที่ทิ้งไวว้่างเปล่าหรือไม่ไดท้ าประโยชน์ตามควร         
แก่สภาพ : อัตราภาษีไม่เกิน ร้อยละ ๑.2 



อตัราภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง (2) 

- การใชป้ระโยชน์ในการเกษตรกรรม : การท านา  
  ท าไร ่ท าสวน เลี้ยงสตัว ์เลี้ยงสตัวน์ ้ า กจิการอืน่ 
  ตามหลกัเกณฑท์ี่ รมว.กค. และ รมว.มท. ประกาศ 
  ก าหนด โดยรบัฟังความเหน็ของ รมว.กษ. ดว้ย 
- การใชป้ระโยชน์เป็นที่อยู่อาศยั : อตัราจดัเกบ็ 
  ที่อยู่อาศยัหรอืพาณิชย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ 
  รมว.กค. และ รมว.มท. ประกาศก าหนด                        
 



อตัราภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง (3) 

อตัราภาษีที่ใชจ้ดัเกบ็จรงิใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

(ใน 2 ปีแรกก าหนดอตัราจดัเกบ็จรงิตามอตัราที่ก าหนด

ใน พ.ร.บ.) 

กรณี อปท. จะจดัเกบ็ภาษีในอตัราที่สูงกว่า พ.ร.ฎ. : ให ้

ตราขอ้บญัญตักิ าหนดอตัราภาษีในเขต อปท. ได ้แต่ไม่

เกนิอตัราภาษีตาม พ.ร.บ. (หลงัจากพน้ก าหนด 2 ปี)                                           



อตัราภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง (4) 

ที่ดินที่ที่ทิ้ งไวว่้างเปลา่หรอืไม่ไดท้ าประโยชนต์ามควรแก่

สภาพที่ดิน 3 ปี ตดิต่อกนั : ปีที่ 4ใหเ้กบ็เพิ่มข้ึนอกี 0.3 

ทกุ 3 ปี แต่ไม่เกนิรอ้ยละ ๓ 



 



การค านวณภาษี (1) 

  การค านวณภาษี  

    ฐานภาษีของที่ดิน หรอืสิ่งปลูกสรา้ง หรอื 

หอ้งชุด ที่จะน ามาค านวณ เม่ือยกเวน้มูลค่า 

ทรพัยส์นิของฐานภาษี แลว้คูณดว้ยอตัราภาษี 

ตามการใชป้ระโยชน ์และอตัราที่ดินที่ทิ้ งไว ้

ว่างเปล่าหรอืไม่ไดท้ าประโยชน์แลว้ ผลลพัท ์

ที่ไดเ้ป็นจ านวนภาษีที่ตอ้งเสยี 



การค านวณภาษี (2) 

  ที่ดินหรอืสิ่งปลูกสรา้งมีการใชป้ระโยชน์ 

  หลายประเภท : ให ้อปท. จดัเกบ็ภาษีตาม
สดัสว่นการใชป้ระโยชน์ในที่ดินหรอื           

สิ่งปลูกสรา้งตามประเภทการใชป้ระโยชน์ 

  ตามหลกัเกณฑท์ี่ รมว.กค. และ รมว.มท. 

  ประกาศก าหนด 









1.ค านวณที่ดิน = 100 x 30,000 = 3,000,000  บาท 

2.ค านวณสิง่ปลูกสรา้ง (บา้น)  = 80 x 600 = 48,000  บาท 

    หกัค่าเสือ่มรอ้ยละ 40 ต่อปี  48,000 – 19200 = 28,800  บาท 

 

3. ที่ดินรวมกบัสิง่ปลูกสรา้ง 3,000,000 + 28,800 = 3,028,800 บาท 

นาย ก. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีในฐานภาษีไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

 

นาย ก. ที่ดิน 100 ตารางวา ตารางวาละ 30,000 บาท มีบา้นไม ้1 ชัน้ ขนาดพื้นที่  

80 ตารางเมตร  อาย1ุ0 ปี ตารางเมตรละ 600 บาท 

     

     ตวัอย่างการค านวณ (กรณีที่ดินที่ใชเ้พื่ออยู่อาศยั) 





นาย ก. มีที่ดิน 100 ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ 30,000 

    ใหลู้กปลูกบา้นพกัอาศยั 1 หลงัเตม็พื้นที่ บา้นไม ้1 ชัน้  

    พื้นที่ 80 ตารางเมตร  ปลูกสรา้งมาแลว้ 10 ปี  ตารางเมตรละ  

    600 บาท มีช่ือในทะเบยีนบา้น  

 

    -นาย ก. (ที่ดิน)  

      100 x 30,000 = 3,000,000 x 0.02% =600 บาท 

    -ลูก (บา้น) 80 x 600 = 48,000 หกัค่าเสือ่มรอ้ยละ 40 

     48,000 – 19200= 28,800 (ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ยกเวน้) 

 

 

 

ตวัอย่างการค านวณ (กรณีปลูกบา้นบนที่ดินของบคุคลอืน่) 









- ที่ดิน ขนาดพื้นที่ 50 ตร.ว   ราคาประเมิน 74,000 บาท รวมราคาประเมินของที่ดิน

3,700,000 บาท  

- สิง่ปลูกสรา้ง 3 ชัน้ ขนาดพื้นที่รวม  90 ตร.ม.  ราคาประเมิน 45,000 บาท       

รวมราคาสิง่ปลูกสรา้ง = 4,050,000 บาท (ยงัไม่ไดห้กัค่าเสือ่ม) 

 รวมราคาที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง  = 7,750,000 บาท  

ชัน้ลา่งใชป้ระกอบกจิการ 2 ชัน้บน ใชอ้ยู่อาศยั ค านวณตามสดัสว่น 

ชัน้ลา่ง ขนาดพื้นที่ 30 ตร.ม. คดิเป็นสดัสว่น  =  30 x 100/90  =  33% 

 7,750,000 X 33/100  =  2,557,500 x 0.3/100 = 7,672.50 บาท 

 2 ชัน้บนใชอ้ยู่อาศยั ขนาดพื้นที่ 60 ตร.ม.  = 60 x 100/90 = 67% 

 7,750,000 x 67/100 =  5,192,500 (ไม่ถงึ 50 ลา้นบาท ไดร้บัยกเวน้) 

 

ตวัอย่างการค านวณตามสดัสว่น 





1. การลดภาษีส าหรบัที่ ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งบางประเภทเพื่อให ้

เหมาะสมกบัสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจหรอืสงัคมหรอืเหตกุารณ์ 

หรือกิจการหรือสภาพแห่งทอ้งที่ใหก้ระท าไดโ้ดยตราเป็นพระราช

กฤษฎกีา โดยก าหนดใหล้ดเกนิกว่ารอ้ยละ 90 ของภาษีที่ตอ้งเสยีมิได ้

การลดและการยกเวน้ภาษี (1)  



2. ที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งไดร้บัความเสยีหายหรอืถกูท าลาย           

ใหเ้สือ่มสภาพดว้ยเหตอุนัพน้วสิยัที่จะป้องกนัได ้ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่น

ประกาศลดหรอืยกเวน้ได ้โดยความเหน็ชอบของ คกก. ภาษีที่ดิน 

และสิง่ปลูกสรา้งจงัหวดัมีอ านาจประกาศลดหรอืยกเวน้ภาษีภายใน

เขตพื้นที่เกดิเหตตุามช่วงเวลาตามระเบยีบที่ มท. ก าหนด    

Company Logo 

การลดและการยกเวน้ภาษี (2)  



3. กรณีที่มีเหตทุ าใหท้ี่ดินไดร้บัความเสยีหาย หรอืท าใหส้ิง่ปลูก

สรา้งถกูรื้อถอนหรอืท าลายหรอืช ารุดเสยีหายจนเป็นเหตใุหต้อ้ง

ซ่อมแซมในสว่นส าคญัใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นโดยความเหน็ชอบของ 

คกก. ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งประจ าจงัหวดั มีอ านาจออกค าส ัง่

ลดหรอืยกเวน้ภาษีได ้   

Company Logo 

การลดและการยกเวน้ภาษี (3)  



ประกอบดว้ย ผวจ. เป็นประธาน ปลดัจงัหวดั จพง.ที่ดินจงัหวดั 

ธนารกัษพ์ื้นที่ โยธาธกิารและผงัเมืองจงัหวดั สรรพากรพื้นที่ที่ 

ผวจ. แต่งตัง้จ านวน 1 คน นายก อบจ. นายกเทศมนตร ี5 คน 

นายก อบต. 5 คน และผูบ้รหิารของ อปท. อืน่ในจงัหวดั 1 คน 

เป็นกรรมการ ทอ้งถิ่นจงัหวดั เป็นกรรมการและเลขาฯ 

คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งประจ าจงัหวดั 



มีอ านาจหนา้ที่  

 1. ใหค้วามเหน็ชอบการลดภาษีหรอืยกเวน้ภาษีของผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น 

 2. ใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าแกผู่บ้รหิารทอ้งถิ่นเกี่ยวกบั 

การจดัเกบ็ภาษีของ อปท. ในจงัหวดั 

 3. รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษี และจดัสง่ให ้มท. 

รวมทัง้รายงานสภาพปญัหาและอปุสรรคเกี่ยวกบัการจดัเกบ็ภาษี 

       4. ใหค้วามเหน็ชอบอตัราภาษีตามร่างขอ้บญัญตัทิอ้งถิ่น 

 

 



ขัน้ตอนการจดัเกบ็ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง 



๑. การส ารวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 



อปท. 

แต่งต ัง้                  

เจา้พนกังานส ารวจ 

แสดงบตัร

ประจ าตวัต่อ

บคุคลที่

เกี่ยวขอ้ง 

ส ารวจทรพัยส์นิประเภทที่ดิน      

สิง่ปลูกสรา้ง และหอ้งชุด (ประเภท 

จ านวน ขนาด การใชป้ระโยชน ์

อายุของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้ง  

ประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะ

ด าเนินการส ารวจ (ปิดประกาศ

ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั) 

ประชาชนอ านวย

ความสะดวก      

ตามสมควร 

ก่อนการส ารวจ 



ค าส ัง่ (อปท.) 

ที่................../............................ 

เรื่อง แต่งต ัง้พนกังานส ารวจ พนกังานประเมิน และพนกังานเกบ็ภาษี 

............................................. 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ แหง่พระราชบญัญตัภิาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง       

  พ.ศ. .... จงึแต่งต ัง้พนกังานส ารวจ พนกังานประเมิน และพนกังานเกบ็ภาษี เพือ่ปฏบิตักิาร   

  ตามพระราชบญัญตัภิาษีที่ดินและ สิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. .... ดงัน้ี 

          ๑. ...............................................................เป็นพนกังานประเมิน 

          ๒. ................................................................เป็นพนกังานเกบ็ภาษี  

          ๓. ................................................................เป็นพนกังานส ารวจ  

 ทัง้น้ีต ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

           (......................................................) 

            (ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น) 

  



 

ประกาศ............................................... 

เรื่อง  การส ารวจที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง 

...................................... 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญตัิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง  

 พ.ศ. ....เจา้พนักงานส ารวจ ไดแ้ก่ ................................................................   จะเขา้ท าการ 

 ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งในหมู่ที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ต าบล.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           

 อ าเภอ..................................................จงัหวดั........................................................ต ัง้แต่วนัที่ 

 .............เดือน..........................พ.ศ. .........ระหว่างเวลา.................น. ถงึเวลา........น.  

 จงึประกาศใหเ้จา้ของที่ดินแจง้จ านวนเน้ือที่ดินและรายการอืน่ๆ ต่อเจา้พนักงานส ารวจ

ตามวนั เวลา ที่ก าหนดขา้งตน้  

   ประกาศ ณ วนัที่....................................................... 

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

            ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

  

 



แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  แบบบัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจตามพระราชบั  ัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 

--------------------- 
ด้านหน้า 

 
 
 
 

              5.4  . . 
 
 
 
 
 
                                        8.4  . .  
 
                                                                                      
 
 
 
 

ด้านหลัง 
 
 
 
 

              5.4  . . 
 
 
 
 
 
                                        8.4  . .  
 

                                                        
                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                               
                                                                                                 
                                                                
                                                                                 
                                                                                               
                                                                                     
                                                           

            
    x 3     

 
บัตรประจ าตัวพนักงานส ารวจ 

ตามพระราชบั  ัติภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. .... 
.        ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น          . 

 
เล ที่ .............. ................ 

จังหวัด...................................... 
 

วันออกบตัร .......... .......... .......... 
บตัรหมดอาย .......... .......... .......... 

 



ทรพัยส์นิที่ตอ้งส ารวจ 



 ๑. ที่ดิน 

๑. โฉนด (น.ส.4, น.ส.4 ก., น.ส.4 ข., น.ส.4 ค., น.ส.4ง., น.ส.4 จ.,      

โฉนดแผนที่, โฉนดตราจอง, ตราจองที่ตราว่าไดท้ าประโยชน์แลว้ 

๒. หนังสือร ับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข. ,             

แบบหมายเลข 3 

๓. ใบจอง (น.ส.2, น.ส.2 ก) 

- เอกสารสทิธติามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

๔. น.ส.5 ใบไต่สวน ,ใบน า, ใบเหยยีบย า่, ตราจอง, ส.ค. ๑, ส.ค. ๒, ส.ค. ๓  



- หนงัสอืแสดงสทิธขิองหน่วยงานอืน่ของรฐั 

๑. หนังสอืแสดงการท าประโยชน์ในเขตนิคมสหกรณ์ (ก.ส.น. ๕) 

๒. หนังสอืแสดงการเขา้ท าประโยชน์ในเขตนิคมสรา้งตนเอง (น.ค. ๓) 

๓. แบบแจง้การครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑) 

๔. หนังสอืส าคญัส าหรบัที่หลวง (น.ส.ล.) 

๕. หนังสอือนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏรูิปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) 

๖. แบบเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที่ (ภ.บ.ท. ๕) 



๒. สิง่ปลูกสรา้ง 

- โรงเรอืน อาคาร ตกึ หรอืสิง่ปลูกสรา้งอย่างอืน่ที่บคุคลอาจเขา้อยู่อาศยัได ้



- ใชส้อยได ้เช่น อาคารจอดรถ , ตูค้อนเนอรด์ดัแปลงเป็นรา้นกาแฟ 



- ใชเ้ป็นที่เกบ็สนิคา้ เช่น ไซโลที่ใชเ้กบ็ขา้ว , ถงัน ้ามนัเช้ือเพลงิ 



- ใชป้ระกอบอตุสาหกรรม เช่น โรงงานอตุสาหกรรม 



ขอ้สงัเกต สิง่ปลูกสรา้งที่ไม่อยู่ในข่ายตอ้งเสยีภาษี 

๑. มีลกัษณะเป็นเครื่องจกัร 

แผงโซล่าเซลส ์ กงัหนัลม 



เครื่องเลน่ แพลนทปู์น 



เสาสง่สญัญาณ ลานไกไฟฟ้า 



2. ก าหนดยกเวน้ในกฎหมาย 

ถนน ร ัว้ 



ลาน บ่อบ าบดัน ้าเสยี 



ทางเดินรถไฟ รางรถไฟฟ้า 



หลมุจอดเครื่องบนิ ทางวิ่ง 



วธิีการส ารวจที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง 



๑. วดัขนาดของที่ดิน (ตร.ว.) 

(กรณีใชป้ระโยชนอ์ย่างเดียวใหว้ดัขนาดของที่ดินเตม็ท ัง้แปลง) 



(กรณีใชป้ระโยชนใ์นที่ดินหลายประเภท 

ใหว้ดัขนาดของที่ดินตามการใชป้ระโยชน์) 



๒. วดัขนาดของสิง่ปลูกสรา้งที่ต ัง้อยูบ่นที่ดิน (ตร.ม.) 

(กรณีใชป้ระโยชน์อยา่งเดียวใหว้ดัขนาด กวา้ง * ยาว * จ านวนชัน้) 



(กรณีใชป้ระโยชนห์ลายประเภทในสิง่ปลูกสรา้งหลงัเดียวกนั 

ใหว้ดัขนาดพื้นที่ของสิง่ปลูกสรา้งท ัง้หลงัและวดัแยกตามการใชป้ระโยชน)์ 



ห้องชดุ เช่น คอนโด (ให้วดัพืน้ท่ีของห้องชดุแต่ละห้องเป็น ตร.ม.) 



๓. ส ารวจประเภท ลกัษณะ และอายุของสิ่งปลูกสรา้ง 

ตกึ ไม ้ครึ่งตกึครึ่งไม ้



๒. การจดัท าบญัชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 



อปท. 

ปิดประกาศเป็นเวลา   

ไม่นอ้ยกว่า ๓๐ วนั 

ตอ้งแสดงประเภท จ านวน 

ขนาดของที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง 

สง่ขอ้มูลใหผู้เ้สยี

ภาษีแต่ละรายดว้ย 

จดัท าบญัชีรายการที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้ง 



ตวัอย่าง นาย ก มีที่ดิน 4 แปลง 

แปลงที่ 1 โฉนดเลขที่ 5439 หนา้ส ารวจ 5462 จ านวนเน้ือที่ดิน 10 ไร ่2 งาน 50 

ตร.ว. มีบา้นประเภทตกึ 2 ชัน้ ต ัง้อยู่บนที่ดินแปลงดงักลา่ว ขนาดพื้นที่บา้นรวม 

100 ตร.ม. ชัน้ 1 เปิดเป็นรา้นคา้ ชัน้ 2 ใชอ้ยู่อาศยั อายุโรงเรอืน 7 ปี (นาย ก มี

ช่ือในโฉนด และมีช่ือในทะเบยีนบา้น)  

แปลงที่ 2 โฉนดเลขที่ 5483 เลขที่ดิน 528 หนา้ส ารวจ 1234 เน้ือที่ดิน 1 งาน 10 

ตร.ว. ทิ้ งไวว้่างเปลา่ 

แปลงที่ 3 นส.3 ก เลขที่ 25 เลขที่ 256 จ านวนเน้ือที่ดิน 1 งาน 70 ตร.ว. ปลูก

สรา้งบา้นประเภทไมจ้ านวน 1 ชัน้ อยู่บนที่ดินดงักลา่ว ขนาดพื้นที่ของบา้น 50 

ตร.ม. ใชอ้ยู่อาศยั 

แปลงที่ 4 ที่ดินของรฐัไม่มีเอกสารสทิธิ์ เน้ือที่ดิน 10 ไร ่2 งาน 4 ตร.ว. ใช้

ประกอบเกษตรกรรม    



 ภ.ด.ส. ..........

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

260 1 178 บา้นเดี่ยว 2 ชั้น ตึก 100 7

ชั้น 1 50

ชั้น 2 50

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

น.ส.3ก 25 256 ม. 3 ต. ......... 1 70 170 111 บา้นเดี่ยว 1 ชั้น ไม้ 50 50 3

ท.ค. ม. 1 ต. ......... 10 2 4 4204

วา่งเปล่า/
ไมท่ า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

วา่งเปล่า/
ไมท่ า

ประโยชน์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง

(ตึก/ไม/้
ครึ่งตึกครึ่งไม)้

ขนาดพ้ืนที่รวม
ของสิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)
อยูอ่าศัย

ชื่อองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน....................................................

ตร.ว.
ประกอบ

เกษตรกรรม

ที่

รายการสิ่งปลูกสรา้งรายการทีด่ิน
จ านวนเน้ือที่ดิน

หน้า
ส ารวจ

สถานที่ตั้ง 
(หมู่ที่/ชมุชนุ,

ต าบล)
ที่

แบบบญัชีรายการทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง

ประเภท
สิ่งปลูกสร้าง
(ตามบัญชี

กรมธนารักษ์)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

หมาย
เหตุงาน

อายุ
โรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้าง

 (ปี)

บ้านเลขที่
อ่ืนๆอยู่อาศัย

ประเภท
ที่ดิน อ่ืนๆ

ประกอบ
เกษตร
กรรม

ไร่

ต าแหน่งที่ดิน

เลขที่
เอกสาร

สิทธิ์
เลขที่ดิน



 ภ.ด.ส. ..........

1 อาคารสินทรัพย์ 2224 543 114 บางเขต บางเขน

อาคาร 1 200/1 50 50

200/2 50 50

หมายเหตุ
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

วา่งเปล่า/
ไมท่ า

ประโยชน์

ลกัษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

แบบบญัชีรายการหอ้งชุด
ชื่อ อปท. ....................................................

ที่ ชื่ออาคารชดุ
ขนาดพ้ืนที่รวม 

(ตร.ม.)อ าเภอ

เลขทะเบียน
อาคารชดุ

เลขที่ห้องชดุ

ที่ตั้ง

โฉนดเลขที่ หน้าส ารวจ ต าบล



การแกไ้ขบญัชีรายการที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง 

บญัชีรายการที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง 

ผูเ้สยีภาษีเหน็ว่าไม่ถกูตอ้ง 

ยื่นค ารอ้งต่อ

ผูบ้รหิาร 

ผูบ้รหิารส ัง่เจา้พนกังานส ารวจตรวจสอบ 

(แจง้ผลด าเนินการใหผู้เ้สยีภาษีทราบ

ภายใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บัค ารอ้ง) 

บญัชีรายการที่ดินและ         

สิง่ปลูกสรา้งไม่ถกูตอ้ง 

ผูบ้รหิารมีอ านาจส ัง่แกไ้ข 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการ

ใชป้ระโยชน์ใหผู้เ้สยีภาษี

แจง้ อปท. ภายใน 60 วนั 



แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

                ...................................................  
          .....................     ................................... . . ..........  

          ...............................................................              ...............................       ............  
   ..................................................     ......................................................      ....................................... 
       .......................................................                                                        
                                                                  
                            

 .              .................            
     .         ......               .....................   .......................................     ......................

      ...................................       ...............................................                           ........................
           ..........   ...........   .............                                  ............................................................. 
                                       ...............................................................................................................
             .............     ............................ . . ............ 

    
 .                      .................             
     .         ........               .....................   .............................     .........................      

...................................       ...................................                                   ........................    
                    ..................  . .                                    ....................................................... 
                                       ...............................................................................................................
             .............     ............................ . . ............ 

    
 .         /              .................             
     .              /       ...........................................................      /       .....................  

               ...........   .....................     ..........................      ...............................       .............................
                                   .............................................                   /       ........  . .      
        /                        ..............................................................               /                     
        .....................................................................................................................................................  
             .............     ............................ . . ............ 

    
    
 
        (      ).............................................        

                                              (.............................................) 
          (      )...........................................                         

                                               (...........................................) 
                ..............................................  
     

 
 



2. การจดัเกบ็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 



การประเมินภาษี 

ราคาประเมิน 

• กรมธนารกัษห์รอืส านักงานธนารกัษพ์ื้นที่สง่บญัชีราคาประเมินทนุทรพัยท์ี่ดิน        

สิง่ปลูกสรา้ง และหอ้งชดุ ให ้อปท. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่คณะอนุกรรมการ

ประจ าจงัหวดัประกาศใชร้าคาประเมิน 

ประกาศ 

• อปท. ประกาศราคาประเมินทนุทรพัย ์และประกาศอตัราภาษี กอ่นวนัที่               

1 กมุภาพนัธข์องปี  

การประเมิน 

• น าราคาประเมินทนุทรพัยข์องที่ดิน หรอืสิง่ปลูกสรา้ง หรอืหอ้งชดุ คูณดว้ยอตัราภาษี

ตามการใชป้ระโยชน ์ผลลพัธท์ี่ไดเ้ป็นจ านวนภาษีที่ตอ้งเสยี 

แจง้ประเมิน 
• อปท. แจง้การประเมิน โดยสง่แบบประเมินใหผู้เ้สยีภาษีภายในเดือนกมุภาพนัธ ์



บญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัยโ์รงเรอืนสิง่ปลูกสรา้ง (1) 

ล าดบัรหสั ประเภทโรงเรอืนสิง่ปลูกสรา้ง ราคาต่อ ตรม. หมายเหต ุ

100 ประเภทบา้นเดี่ยว XXXX  แบ่ง 5 กลุม่ 

200 ประเภทบา้นแถว (ทาวน์เฮาส)์ XXXX และประเภท 

300 ประเภทหอ้งแถว XXXX สิง่ปลูกสรา้ง 

400 ประเภทตกึแถว XXXX อืน่ๆ รวม 

500 ประเภทสิง่ปลูกสรา้งอืน่ๆ  XXXX 27 รายการ 



บญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัยโ์รงเรอืนสิง่ปลูกสรา้ง (2) 

วษิณุ วาสานนท ์

ล าดบัรหสั ประเภทโรงเรอืนสิง่ปลูกสรา้ง ราคาต่อ ตรม. หมายเหต ุ

501 คลงัสนิคา้ พื้นที่ไม่เกนิ 300 ตรม. XXXX  แบ่ง 5 กลุม่ 

502 คลงัสนิคา้ พื้นที่เกนิกว่า 300 ตรม. XXXX และประเภท 

505 สถานศึกษา XXXX สิง่ปลูกสรา้ง 

506/1 โรงแรม ความสูงไม่เกนิ 5 ชัน้ XXXX อืน่ๆ รวม 

506/2 โรงแรม ความสูงเกนิกว่า 5 ชัน้ XXXX 27 รายการ 

507 โรงมหรสพ XXXX 

508 สถานพยาบาล XXXX 

509/1 ส านกังาน ความสูงไม่เกนิ 5 ชัน้ XXXX 

509/2 ส านกังาน ความสูงเกนิกว่า 5 ชัน้ XXXX 

510 ภตัตาคาร XXXX 



บญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัยโ์รงเรอืนสิง่ปลูกสรา้ง (3) 

วษิณุ วาสานนท ์

ล าดบัรหสั ประเภทโรงเรอืนสิง่ปลูกสรา้ง ราคาต่อ ตรม. หมายเหต ุ

511/1 หา้งสรรพสนิคา้ XXXX ประเภท 

511/2 อาคารพาณิชยกรรม ประเภทคา้ปลกีคา้สง่ XXXX สิง่ปลูกสรา้ง 

512 สถานบรกิารน ้ามนัเช้ือเพลงิ XXXX อืน่ๆ  

513 โรงงาน XXXX รวม 27 รายการ 

514 ตลาด พื้นที่ไม่เกนิ 1,000 ตรม. XXXX 

515 ตลาด พื้นที่เกนิกว่า 1,000 ตรม. XXXX 

516 อาคารพาณิชย ์ประเภทโฮมออฟฟิศ XXXX 

518 โรงงานซ่อมรถยนต ์ XXXX 

519 อาคารจอดรถ XXXX 



บญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรพัยโ์รงเรอืนสิง่ปลูกสรา้ง (4) 

วษิณุ วาสานนท ์

ล าดบัรหสั ประเภทโรงเรอืนสิง่ปลูกสรา้ง ราคาต่อ ตรม. หมายเหต ุ

520/1 อาคารอยู่อาศยัรวม ความสูงไม่เกนิ 5 ชัน้ XXXX ประเภท 

520/2 อาคารอยู่อาศยัรวม ความสูงเกนิกว่า 5 ชัน้ XXXX สิง่ปลูกสรา้ง 

522 อาคารพาณิชย ์ประเภทโชวรู์มรถยนต ์ XXXX อืน่ๆ  

523 หอ้งน ้ารวม XXXX รวม 27 รายการ 

524 สระว่ายน ้า XXXX 

525 ลานกฬีาอเนกประสงค ์ XXXX 

526 ลานคอนกรีต XXXX 

527 ท่าเทยีบเรือ XXXX 











อายสุิ่งปลูกสร้าง (ป)ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ประเภทตกึ
หกัร้อยละ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 72

ประเภทตกึครึง่ไม้
หกัร้อยละ

2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80

ประเภทไม้
หกัร้อยละ

3 6 9 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 72 79 86

 76 % ตลอดอายกุารใช้งาน

85 % ตลอดอายกุารใช้งาน

93 % ตลอดอายกุารใช้งาน

หมายเหต ุ: การนับจ านวนปใีหเ้ริม่นับจากวัน เดอืน ปทีีก่่อสร้างแลว้เสร็จจนถึงปภีาษี โดยดจูากวันก าหนดเลขทีบ่า้นในทะเบยีนบา้น, ใบรับรองการก่อสร้างอาคารฯ หรือหนังสอืรับรองอายอุาคารจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
              และใหนั้บจ านวนตามปปีฏิทนิเปน็ปีๆ  เศษของปใีหนั้บเปน็หน่ึงปี

ตารางก าหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง



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

๕ 260         1,500       390,000        1  บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตึก 5             100            100         7,500           750,000       7        7             697,500          1,087,500      

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

ชั้น 2 2             50              50           543,750        50              -                -                

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

น.ส.3 ก ๒๕ ๑ ๓๐ ๒ 170         1,500       255,000        2  บ้านเดี่ยว 1 ชั้น ไม้ 2             50              -          7,500           375,000       3        3             363,750          618,750         -                -             618,750         0.3                

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ทีด่ิน ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยูอ่าศัย
๓. อ่ืนๆ
๔. ทิง้ไวว้า่งเปล่าหรอืไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

ค่าเสือ่ม
ราคาประเมิน
ของทีด่ินและ

สิง่ปลกูสรา้งตาม
สดัสว่นการใช้

ประโยชน์

ที่ ประเภทที่ดิน

บญัชีราคาประเมินทนุทรัพยข์องทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง

ค านวณ
เป็น ตร.ว.

ที่
ลักษณะการ
ท าประโยชน์

หักมลูค่าฐาน
ภาษีที่ได้รับ

ยกเวน้ 
(ล้านบาท)

ราคาประเมิน
สิง่ปลกูสรา้ง

หลงัหัก
ค่าเสือ่ม (บาท)

วา

รวมราคา
สิ่งปลูกสร้าง 

(บาท)

ขนาดพ้ืนที่
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

รวมราคาประเมนิ
ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

ราคาประเมนิ
สิ่งปลูกสร้าง
ต่อ ตร.ว.

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

เลขที่
เอกสารสิทธิ์

จ านวนเน้ือที่ดิน

ไร่

ลักษณะการ
ท าประโยชน์

คิดเป็น
สัดส่วนตาม

การใช้
ประโยชน์
(ร้อยละ)

ราคาประเมนิทุนทรัพย์ของที่ดิน

ชื่อองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน...........................................................................

อายุ
สิง่ปลกู
สรา้ง 
(ป)ี



ค่าเสือ่ม 
(รอ้ยละ)

รวมราคา
ประเมนิที่ดิน 

(บาท)

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง
ตามบัญชี

กรมธนารักษ์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง
 (ตึก/ไม/้

ครึ่งตึกครึ่งไม)้
งาน

ราคาประเมนิ
ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

คงเหลอืราคาประเมิน
ทุนทรพัย์

ทีต่้องช าระภาษี 
(บาท)

ราคาประเมนิทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง



ภ.ด.ส. ...........

1 อาคารสินทรัพย์ 2224 ต. บางเขน 
อาคาร 1 ชั้น 1 200/1 50 2 25,000 1,250,000     50 - -

200/2 50 2 25,000 1,250,000     50 - -

หมายเหตุ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชนต์ามควรแก่สภาพ

เลขที่ห้องชดุ
ลักษณะการ
ท าประโยชน์

ที่ตั้งอาคารชดุ/
ห้องชดุ

คงเหลอื
ราคาประเมิน

ทุนทรพัย์
ทีต่้องช าระภาษี 

(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ที่

ลักษณะการท าประโยชน์

หักมลูค่า
ฐานภาษี

ที่ได้รับการ
ยกเวน้ 

(ล้านบาท)

บญัชีราคาประเมินทนุทรัพยข์องอาคารชุด/หอ้งชุด

เลขทะเบียน
อาคารชดุ

ชื่ออาคารชดุ/
ห้องชดุ

ราคาประเมนิ
อาคารชดุ/ห้อง

ชดุ (บาท)

ราคาประเมนิ
ต่อ ตร.ม. 

(บาท)

ขนาดพ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.)



3. การประเมินภาษี 



 . . . .........  
                                                

              . . .... 

 

   ............................/............................             /         ...............................  

               ....................     .............................. . . ............  

                                                          

       ................................................................................ 

                                             
 .               .........      
 .                     ..............     
 .         /              ........    /     

                                                                             
.........................    (...................................................................................)                           
                                                            

                                                                    /         
..................................                             ............................................................................. 

                                                                              
                                                         . .      

                                                                                          
                                                                                                         
                . . . .......                                                                            
                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                      
                                                      . .      

                        
  
                   .............................................  
           (............................................)  
                  .............................................. 

                          



ภ.ด.ส. ..........

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

๕ 260         1,500     390,000    1  บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตึก 5             100         100         7,500      750,000 7        7            697,500 1,087,500 

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

ชั้น 2 2             50           50           543,750   50         -         -        

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

น.ส.3 ก ๒๕ ๑ ๓๐ ๒ 170         1,500     255,000    2  บ้านเดี่ยว 1 ชั้น ไม้ 2             50           -          7,500      375,000 3        3            363,750 618,750    -           -        618,750 0.3         

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ที่ดิน ๑. ประกอบเกษตรกรรม

๒. อยู่อาศัย

๓. อ่ืนๆ

๔. ทิ้งไวว้า่งเปล่าหรือไมไ่ด้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

5. ใชป้ระโยชน์หลายประเภท

ขนาดพ้ืนที่
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

คิดเป็น
สัดส่วน

ราคาประเมนิ
สิ่งปลูกสร้าง
ต่อ ตร.ว.

รวมราคา
สิ่งปลูก
สร้าง 
(บาท)

ค่าเสือ่ม ราคาประเมิน
สิง่ปลกูสรา้ง

หลงัหัก
ค่าเสือ่ม 
(บาท)

อายุ
สิง่ปลกู
สรา้ง 
(ป)ี



ค่าเสือ่ม 
(รอ้ยละ)

ราคา
ประเมนิ

ต่อ ตร.ว. 
(บาท)

รวมราคา
ประเมนิที่ดิน 

(บาท)
ที่

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง
ตามบัญชี

กรมธนารักษ์

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง
 (ตึก/ไม/้

ครึ่งตึกครึ่งไม)้

ลักษณะการ
ท าประโยชน์

ประเภทที่ดิน
เลขที่

เอกสารสิทธิ์

จ านวนเน้ือที่ดิน
ลักษณะการ
ท าประโยชน์

ค านวณ
เป็น ตร.ว.

ไร่ งาน วา

รายการค านวณภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง
ชื่อเจ้าของทีด่นิ/สิง่ปลกูสร้าง...........................................................................

ราคาประเมนิทุนทรัพย์ของที่ดิน ราคาประเมนิทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
รวมราคา

ประเมนิของ
ที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง

ราคาประเมิน
ของทีด่ินและ
สิง่ปลกูสรา้ง
ตามสดัสว่น

การใช้ประโยชน์

หักมลูค่า
ฐานภาษี
ที่ได้รับ
ยกเวน้ 
(บาท)

คงเหลอื
ราคาประเมิน

ทุนทรพัย์
ทีต่้องช าระ

ภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)ที่



การช าระภาษี 

การช าระ 

• ผูเ้สยีภาษีช าระภาษีภายในเดือนเมษายน ณ ที่ท าการ หรอืส านกังานของ อปท. 

หรอืโดยวิธีอืน่ เช่น ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั หรอืช าระผ่านธนาคาร 

การผ่อน 

• ผูเ้สยีภาษีอาจขอผ่อนช าระภาษีเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนัได ้              

(หลกัเกณฑเ์ป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง) 

ประเมินผิด 
• กรณี อปท. ประเมินภาษีผิดพลาด มีอ านาจทบทวนการประเมินได ้





4. การเร่งรดัภาษีคา้งช าระ 



1. อปท. แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ.  
2. ผู้เสียภาษีช าระภาษี 
ภายในเดือน เม.ย.  

ช าระภาษีหลงัเดือน เม.ย. แต่ก่อน
มีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบีย้ปรบั 

ร้อยละ ๑๐ 

๔. อปท. มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. 
(ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั) 

๓. ไม่ช าระภาษภีายในเดือน เม.ย. 

ช าระภาษภีายในก าหนดของหนังสือ
แจ้งเตือน เสียเบีย้ปรับร้อยละ ๒๐ 

๖. ครบก าหนด ๑๕ วนั ไม่มา 
ช าระภาษ ี เสียเบีย้ปรับร้อยละ ๔๐ 

 ของภาษค้ีางช าระ 

แจ้งลกูหน้ีภาษีค้างช าระให้   
ส านักงานท่ีดินภายในเดือน 

มิ.ย.  

๗. ยึ    ย                  ๙๐ ว   
  บ ต่ไ    บ            ต    

๕. ผู้เสียภาษไีด้รับหนังสือแจ้งเตือน 

เงินเพ่ิมร้อยละ ๑ ต่อเดือน 

90 ว   



5. การคดัคา้น อทุธรณ์ และฟ้องคดีภาษี 



1. ยื่นค าคดัคา้นต่อผูบ้รหิารทอ้งถิ่น (แบบค าคดัคา้น)   

       ภายใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้การประเมินภาษี 





2. ไม่เหน็ดว้ยสามารถยื่นอทุธรณ์คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์การ

ประเมินภาษี…ภายใน 30 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้ผลการพจิารณา 

ประกอบดว้ย ผวจ. เป็นประธาน จพง.ที่ดินจงัหวดั ธนารกัษพ์ื้นที่ โยธาธกิาร

และผงัเมืองจงัหวดั สรรพากรพื้นที่ที่ ผวจ. แต่งตัง้จ านวน ๑ คน ผูแ้ทนของ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นของ อปท. ในจงัหวดั ไม่เกนิ ๒ คน เป็นกรรมการ และ

ผูท้รงคณุวฒุทิี่ประธานและกรรมการแต่งตัง้ไม่เกนิ ๒ คน เป็นกรรมการ และ

ขา้ราชการ สถจ. ที่ ผวจ. แต่งตัง้ เป็นเลขาฯ และผูช่้วยเลขาฯ 

มีอ านาจ  

 - ส ัง่ไม่รบัอทุธรณ์ ยกอทุธรณ์ เพกิถอนหรอืแกไ้ขการประเมินของ 

อปท. หรอืใหผู้อ้ทุธรณ์ไดร้บัการลดหรอืยกเวน้ภาษี หรอืไดค้ืนภาษี 

 





1. หารอืคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งประจ าจงัหวดั 

2. คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งประจ าจงัหวดั สง่

ค าปรกึษาหรอืค าแนะน าไปยงั มท. เพือ่พจิารณา 

3. มท. เหน็ดว้ย แจง้ใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ ภายใน 15 วนั 

และแจง้ใหค้ณะกรรมการฯ และ อปท. ในจงัหวดัอืน่ทราบ 

4. มท. ไม่เหน็ดว้ย สง่เรื่องหารอืคณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้ง 

กรณีที่มีปญัหาในทางปฏบิตัิ 



คณะกรรมการวินิจฉยัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง (1) 

  -ในชัน้การตรวจพจิารณารา่งกฎหมายภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสรา้งของ คกก.กฤษฎกีา (คณะที่ ๑๒)  

ไดก้ าหนดใหม้ี คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสรา้ง ประกอบดว้ย ปลดั กค. เป็นประธาน  

ปลดั มท. อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดกีรมธนารกัษ ์อสถ. 

อธิบดีกรมสรรพากร ผอ.สศค. เป็นกรรมการ และ 

และมี ขรก.สศค. เป็นเลขานุการ 



คณะกรรมการวินิจฉยัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง (2) 

- คณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 

  มีอ านาจหนา้ที่วนิิจฉยัปญัหาการจดัเกบ็ภาษีและการ

ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. น้ี ตามที่ คกก.ภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสรา้งประจ าจงัหวดั ใหค้ าปรกึษา/ค าแนะน า  

แก่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น และสง่ให ้มท. ซ่ึงไม่เหน็ดว้ย     

ใหส้ง่ คกก. ดงักล่าว หรอืตามที่ กค. หรอื กทม.     

รอ้งขอ เพือ่วนิิจฉยั และค าวนิิจฉยัใหเ้ป็นที่สุด  



บทเฉพาะกาล (1)  

-บทบญัญตัแิหง่กฎหมายว่าดว้ยภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  

กฎหมายว่าดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งที่ และกฎหมายว่าดว้ย 

การก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรบัการประเมิน 

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ ซ่ึงถูกยกเลกิโดย พ.ร.บ. น้ี ใหย้งัคง 

ใชบ้งัคบัต่อไปในการจดัเกบ็ภาษีดงักล่าวที่ตอ้งเสยีหรอื 

พงึช าระหรอืคา้งช าระก่อนวนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ....                   

 



บทเฉพาะกาล (2)  

 - เพิ่มเตมิบทเฉพาะกาล ก าหนดใหก้รมที่ดิน 

จดัสง่ ขอ้มูลรูปแปลงที่ดินและขอ้มูลเอกสารสทิธิ์ 

ของที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งที่ต ัง้อยู่ในเขตพื้นที่ของ  

อปท. ใหแ้ก่ อปท. นั้น เพือ่ใชเ้ตรยีมการจดัเกบ็ 

ภาษีภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่พระราชบญัญตัน้ีิ 

มีผลใชบ้งัคบั 



การบรรเทาภาระภาษี 

 -ใน 3 ปีแรกของการจดัเกบ็ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสรา้ง  

ในกรณีที่ผูเ้สยีภาษีช าระภาษีสูงกว่าภาษีที่ตอ้งเสยี 

ในปีกอ่นการจดัเกบ็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง  

ใหผู้เ้สยีภาษีเสยีตามจ านวนเดิมกอ่น เหลอืภาษี 

เท่าใด ใหเ้สยีภาษีดงัน้ี 



การบรรเทาภาระภาษี 

หลกัการ ใหเ้สยีภาษีตามจ านวนภาษีเดิมกอ่น 

ภาษีที่เหลอืเท่าใด ใหเ้สยีภาษีดงัน้ี 

  1. ปีที่ 1 รอ้ยละ 25 ของจ านวนภาษีที่เหลอื 

  2. ปีที่ 2 รอ้ยละ 50 ของจ านวนภาษีที่เหลอื 

  3. ปีที่ 3 รอ้ยละ 75 ของจ านวนภาษีที่เหลอื 

 



แผนด าเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อง อปท. 

ที่ การด าเนินการ  ระยะเวลา 
๑ ส ารวจ ้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ  

และ พ.ร.บ.ภาษีบ าร งท้องที่ฯ 
ม.ค. – ก.พ. 62 

๒ น า ้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ส ารวจได้มาจัดท าฐาน ้อมูล ก.พ – มี.ค 62  

๓ เมื่อร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ กรมที่ดินจัดส่ง ้อมูลรูปแปลงที่ดิน 
ให้ อปท. ภายใน ๖๐ วัน 

เม.ย – พ.ค 62  

๔ น า ้อมูลรูปแปลงท่ีดินลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี เม.ย – พ.ค. 62  

๕ แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจ และประกาศก าหนดระยะเวลาส ารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มี.ค. - พ.ค. 62  

๖ ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเ ต อปท. เพิ่มเติม เม.ย. – พ.ย. 62  
๗ จัดท าบั ชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ค. – พ.ย. 62  
๘ ประกาศบั ชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มิ.ย. – พ.ย. 62  
๙ ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ อแก้ไ  พ.ย. – ธ.ค. 62   

๑๐ ผู้บริหารเห็นว่าไม่ถูกต้องแก้ไ  และแจ้งผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน พ.ย. – ธ.ค. 62  

๑๑ กรมธนารักษ์จัดส่ง ้อมูลราคาประเมินให้ อปท. ก่อนวันที่ ๑ ก.พ. พ.ย. – ธ.ค. 62  
๑๒ อปท. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จัดเก็บ ธ.ค. 62 – ม.ค. 63   
๑๓ แจ้งการประเมิน  ก.พ. 63 
๑๔ ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือนเมษายน  ก.พ. – เม.ย. 63  


