
 

  

 
แนวทางด าเนินการจัดประชุมจัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการด าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 

ที ่ หัวข้อ รายละเอียด 
1 จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1) 
 

2 งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม การประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทาง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   

3 ก าหนดการประชุม (1 วัน) 
- เวลา 09.00 – 10.30 น.  
  : สาระส าคัญของกฎหมายภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
- เวลา 10.30 – 12.00 น.  
  : การขยายก าหนดเวลาด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 
- เวลา 13.00 – 16.30 น.  
  : แบ่งกลุ่มอภิปรายสรุปประเด็น
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ
ตามพระราช บัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   

(รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) 

2.1 สาระส าคัญของกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) 

2.2 การขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 

 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) 
2.3 ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) 
2.3 ตัวอย่างประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

-ตัวอย่าง- 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
------------------------------- 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
13 มีนาคม 2562 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และ
กรุงเทพมหานคร เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคจากการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยาย
ก าหนดเวลาด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะในปี 
พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป ออกไปเป็นเวลา 4 เดือน ดังนั้น  เ พ่ือให้การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนด และมีแนวทาง
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนด สอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้เสียภาษีให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และท าความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือสร้างการยอมรับในการเสียภาษีตามกฎหมาย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  2.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

3. เป้าหมายของโครงการ 
  เทศบาลต าบล............คน และองค์การบริหารส่วนต าบล..................คน 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  วันที่................................................................. (1 วนั) 

5. วิธีการด าเนินการ   

  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแบ่งกลุ่มอภิปรายระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ประปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. สถานที่ด าเนินงาน 

  .............................................................................. 
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7. งบประมาณ  
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ
สัมมนาและฝึกอบรม การประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 จ านวน...........................................บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด......................................  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงาน และสามารถ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
  9.2 มีแนวทางและวิธีการที่ชัดเจนในการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
  9.3 ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษี จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 
 
                      ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการฯ  
                                                  (..................................................)  
             ท้องถิ่นจังหวัด.............................. 
 
ความเห็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
........................................................................................................................................................................... 
 

 ลงชื่อ..................................................  
                                                   (..................................................)  
        รองผู้ว่าราชการจังหวัด........................... 
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
   

 ลงชื่อ.................................................. 
                                                   (..................................................)  
            ผู้ว่าราชการจังหวัด....................... 
 
 
 



 

-ตัวอย่าง- 
ตารางการฝึกอบรม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อซักซ้อมแนวทางด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 
เวลา 

วัน 
07.00 – 09.00 น. 09.00 – 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 – 14.30 น. 14.30 – 16.30 น. 

......กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัวรับลงทะเบียน 

สาระส าคัญของกฎหมาย 
ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

และการขยายก าหนด 
เวลาด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 

ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

แบ่งกลุ่มอภิปรายสรุป
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 

แบ่งกลุ่มอภิปรายสรุป
ประเด็นปัญหาอุปสรรค 

 
 
 

หมายเหตุ  :   อาจเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมนี้ได้ตามความเหมาะสม 
  เวลา 10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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แนวค าบรรยาย 
หัวข้อ “สาระส าคัญกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 

 

ประเด็น รายละเอียด 
1. วันบังคับใช้ ผู้เสียภาษี

และหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
1.1 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562  
1.2 ก าหนดให้วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นวันเร่ิมจัดเก็บภาษี 
1.3 ผู้ท่ีเป็นเจ้าของหรือครอบครองท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของห้องชุด 
ในวันท่ี 1 มกราคม ของปี  
1.4 อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษี 

2. หลักการของกฎหมาย ยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และกฎหมายภาษีบ ารุงท้องท่ี เนื่องจาก
2.1 ภาษีบ ารุงท้องท่ี  
      (1) ราคาปานกลางท่ีดินไม่มีการปรับมาเป็นเวลานาน  
      (2) อัตราภาษีถอดถอย  

(3) มีการยกเว้นลดหย่อนจ านวนมาก 
2.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
      (1) ฐานภาษีซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ เนื่องจากภาษีโรงเรือนและท่ีดินประเมิน
จากฐานค่าเช่า จึงซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากรจัดเก็บ 
      (2) อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีเป็นอัตราท่ีสูง 
      (3) มีการใช้ดุลยพินิจในการประเมินสูง 

3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย เป็นสากล
เช่นเดียวกับนานาประเทศและแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีเดิม 
3.2 กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
3.3 เพิ่มความเป็นอิสระและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้ อปท. 
3.4 สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบริหารการคลังของ อปท. 
3.5 ช่วยให้ อปท. มีงบประมาณพอเพียงในการพัฒนาพื้นท่ีให้เกิดความเจริญ   
ในระยะยาว 

4. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และห้องชุด โดยแยกตามการใช้ประโยชน์ในท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง ดังนี้ 
4.1 ประกอบเกษตรกรรม หมายถึง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ (สัตว์บก สัตว์น้ า 
สัตว์ปีก แมลงเศรษฐกิจ และอื่นๆ) ท านาเกลือสมุทร เพื่อการบริโภค จ าหน่าย หรือ
ใช้งานในฟาร์มตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ไม่รวมการประมงและทอผ้า) รวมช่วงพัก
การเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพดิน โดยพิจารณาจากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร หรือใช้เกณฑ์ขั้นต่ าตามประกาศกระทรวงการคลังและ
กระทรวงมหาดไทย 
4.2 อยู่อาศัย หมายถึง การใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อการอยู่อาศัย รวมถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้ประโยชน์ต่อเนื่องด้วย เว้นแต่ 
(1) ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือสร้างเสร็จ
แล้ว แต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดิน (2) ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของผู้ประกอบการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ขายตาม
กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (3) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม (4) ท่ีดินหรือ 
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 สิ่งปลูกสร้างท่ีให้บริการเป็นท่ีพักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยคิด

ค่าตอบแทน ท้ังนี้ ไม่รวมถึงกรณีท่ีคิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนขึ้นไปหรือโฮมสเตย์ 
(5) ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายของหน่วยงาน ได้แก่ 
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  สถาบันการเงินเฉพาะกิจท่ี
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น สถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
การเงินประชาชน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ท้ังนี้ การใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัยให้หมายความรวมถึงช่วงเวลา
ระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อการอยู่อาศัยด้วย ส าหรับกรณีพื้นท่ีต่อเนื่องของการอยู่อาศัย ทับซ้อนกับพื้นท่ี
ต่อเนื่องท่ีใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตร ให้ถือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบการเกษตร 
4.3 อื่นๆ หมายถึง การใช้ประโยชน์ท่ีนอกเหนือจากการประกอบการเกษตรหรือ
อยู่อาศัย  
4.4 ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง โดยสภาพ
ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ท าประโยชน์หรือไม่ใช้ตลอดปีท่ีผ่านมา ไม่รวมถึง ท่ีดิน 
ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการใช้ประโยชน์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ถูกรอนสิทธิโดย
กฎหมาย/ค าสั่ง/ค าพิพากษา/การพิจารณาคดีเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองท้ังนี้ การพิจารณาให้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ สภาพดิน 
ความลาดชันของดิน และการใช้ประโยชน์ในบริเวณใกล้เคียง 

5. ฐานภาษี มูลค่าท้ังหมดของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยค านวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์
ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์    
ท่ีคณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งกรมธนารักษ์/ส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีจะส่ง
บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ อปท. ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี 

6. การลด ยกเว้น และ 
    บรรเทาภาระภาษ ี

1. การลดภาษ ี
    1.1 มาตรา 55 : ลดภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องท่ี 
ไม่เกินรอ้ยละ 90 ของภาษีที่ต้องเสีย  
    1.2 มาตรา 56 และมาตรา 57 : ลดภาษีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง กรณี
ทรัพย์สินเสียหาย หรือถูกท าลายตามสัดส่วนความเสียหาย   
2. การยกเว้นภาษ ี
    2.1 มาตรา 8 (1) – (12) : ให้ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามท่ีบัญญัติได้รับ
ยกเว้นการจัดเก็บภาษี  
    2.2 มาตรา 40 : ยกเว้นภาษีกรณีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเจ้าของเป็นบุคลคล
ธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ไม่เกิน 50 ล้านบาท  
    2.3 มาตรา 41 : ยกเว้นภาษีกรณีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเจ้าของเป็นบุคลคล
ธรรมดาใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีเป็นเจ้าของบ้าน 
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 และท่ีดิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท และกรณีเป็นเจ้าของบ้าน ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

    2.4 มาตรา 96 : ยกเว้นภาษีกรณีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเจ้าของเป็นบคุคล
ธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2563 – 2565 
3. การบรรเทาภาระภาษ ี
    มาตรา 97 : กรณีผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีสูงกว่าท่ีเคยเสียในปี  
พ.ศ.  2562 ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนท่ีต้องเสียในปีก่อน เหลือเท่าใดให้
ช าระภาษี ดังนี้   

 ปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 25 ของภาษีที่เหลือ 
 ปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 50 ของภาษีท่ีเหลือ 
 ปี พ.ศ. พ.ศ. 2565 ร้อยละ 75 ของภาษีที่เหลือ 

7. กระบวนการจัดเก็บภาษี 7.1 อปท. ส ารวจและจัดท าบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีจะใช้ในการ
จัดเก็บภาษีภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ขยายเป็น เดือนมีนาคม 2563    
7.2 อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนมกราคม 
2563 ขยายเป็น เดือนพฤษภาคม 2563  
7.3 อปท. แจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขยายเป็นเดือน
มิถุนายน 2563 
7.4 ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 ขยายเป็นเดือนสิงหาคม 
2563  
7.5 ผู้เสียภาษีผ่อนช าระภาษีภายในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ขยายเป็น 
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2563 
7.6 อปท. แจ้งเตือนภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขยายเป็นเดือน
กันยายน 2563 
7.7 อปท. แจ้งรายชื่อผู้ค้างช าระภาษีให้กรมท่ีดินภายในเดือนมิถุนายน 2563 
ขยายเป็นเดือนตุลาคม 2563 
7.8 อปท. รายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีภายในเดือนมกราคม 

8. เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ผู้เสียภาษีที่ค้างช าระภาษีต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้ 
8.1 เบี้ยปรับร้อยละ 10 – 40 ของค่าภาษีค้างช าระ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
      (1) มาช าระก่อน อปท. มีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 
      (2) มาช าระภายในก าหนดหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 
      (3) มาช าระเกินก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 
8.2 เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีค้างช าระ 

9. คณะกรรมการตามกฎหมาย 9.1 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
      องค์ประกอบ : ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดี
กรมสรรพากร ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ ข้าราชการ
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ/ข้าราชการ สถ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      อ านาจหน้าที่ : วินิจฉัยปัญหาการเก็บภาษี ให้ค าปรึกษาแนะน าจัดเก็บภาษี 
และปฏิบัติการอื่นตามกฎหมาย   
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 9.2 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด     

      องค์ประกอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ธนารักษ์พื้นท่ี สรรพากรพื้นท่ี นายก อบจ. นายกเทศมนตรี  
5 คน นายก อบต. 5 คน ผู้บริหารท้องถิ่นอื่น 1 คน เป็นกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัด เป็น
กรรมการและเลขานุการ     
      อ านาจหน้าที่ พิจารณาเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เห็นชอบ
การลด/ยกเว้นภาษี/ให้ค าปรึกษาแนะน าการเก็บภาษีและปฏิบัติการอื่นตามกฎหมาย 
9.3 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด 
      องค์ประกอบ :  
      1) จังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เจ้ าพนักงานท่ีดินจังหวัด  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ธนารักษ์พื้นท่ี สรรพากรพื้นท่ี ผู้แทนผู้บริหาร อปท.  
2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนเป็นกรรมการ ข้าราชการ สถจ. เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
      2) กรุงเทพมหานคร : ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมท่ีดิน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดี
กรมสรรพากร อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
      อ านาจหน้าที่ : พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษี   
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ตัวอย่างท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจ าแนกตามลักษณะการท าประโยชน์ 
ในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) 

1. กรณีประกอบเกษตรกรรม  
1.1 การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภค จ าหน่าย หรือใช้งานในฟาร์มตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ไม่รวมการท าประมง และทอผ้า)  
1.2 การประกอบเกษตรกรรมตามอัตราขั้นต่ าต่อเนื้อที่เพาะปลูก อัตราพื้นที่คอกหรือโรงเรือน อัตราการใช้

ที่ดิน และลักษณะการใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  

1.3 การใช้ประโยชน์ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่องด้วย   
1.4 การพิจารณาเรื่องการประกอบเกษตรกรรม ให้ค านึงลักษณะการแยกพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนประกอบกันด้วย   

ตัวอย่างประเภทท่ีดิน ตัวอย่างประเภทสิ่งปลูกสร้าง 
- ที่ดินท านา (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- ที่ดินท าไร่ (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- ที่ดินท าสวนผัก ผลไม้ (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- ที่ดินท าไร่นาสวนผสม (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- ที่ดินปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ (ของบุคคลธรรมดาและ 
นิติบุคคล) 
- ที่ดินท าสวนป่า (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- ที่ดินที่ใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น พื้นที่คอกเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- ที่ดินท าฟาร์ม (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- ที่ดินที่มีพืชอาหารเลี้ยงแมลงหรือแมงเศรษฐกิจ เช่น ปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า คูน้ า คันดินขอบบ่อที่ใช้ประกอบ 
การเกษตร (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- ที่ดินให้เช่า และผู้เช่าประกอบเกษตรกรรม 
- ที่ดินซึ่งใช้ส าหรับเพาะปลูกต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกลงในพื้นดิน
เช่นการปลูกต้นแคนตาลูป ต้นแคกตัส ผักไฮโดรโปนิกส์ ฯลฯ 
ในกระถางหรือภาชนะอื่นๆ เพื่อบริโภค จ าหน่าย ใช้งาน 
ในฟาร์ม(ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)  
- ที่ดินซึ่งใช้ส าหรับตากผลิตผลทางการเกษตรในบริเวณ
พื้นที่แปลงท าการเกษตร * 

- ไซโล ยุ้งฉาง หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งใช้เก็บผลิตผลทางเกษตร วัสดุ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม ที่ปลูกสร้างอยู่ใน
บริเวณที่ดินประกอบเกษตรกรรม (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- คอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- บ่อปูน บ่อพลาสติก โรงเพาะฟัก หรือพื้นที่ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ในลักษณะอื่น (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- สิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการเกษตร เช่น โรงเพาะเห็ด 
โรงเพาะช ากล้าไม้ โรงเรือนกล้วยไม้(ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- โรงเรือน อาคาร ตึกส าหรับให้คนงานท าการเกษตร รวมถึงเจ้าของ  
ผู้ครอบครองซึ่งปลูกสร้างในพื้นที่ประกอบเกษตรกรรม (ของบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) 
- สิ่งปลูกสร้างซึ่งปลูกสร้างในพื้นที่สวน ไร่ นา ซึ่งมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง 
ถาวร (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) 
- สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับ
ตัวอาคาร (ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลธรรมดา) * 
- ถนน ลาน รั้ว ซึ่งใช้เก่ียวเนื่องหรือต่อเนื่องกับการประกอบเกษตรกรรม 
(ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลธรรมดา) * 

หมายเหตุ :  
- ที่ดินท าแปลงผักสวนครัว ปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่บ้าน
อยู่อาศัยซึ่งมิได้แยกสัดส่วนชัดเจน เป็นที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับ
ที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ที่ดินประกอบเกษตรกรรม 
- ที่ดินซึ่งใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ปลาสวยงาม นก ไก่ 
ฯลฯ ในบริเวณพื้นที่บ้านอยู่อาศัยซึ่งมิได้แยกสัดส่วนชัดเจน 
เป็นที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ที่ดินประกอบ 
กษตรกรรม 
- ที่ดินซึ่งใช้ส าหรับให้บริการตกปลาเพื่อการกีฬา (ฟิชชิ่ง
ปาร์ค) ไม่ใช่ที่ดินที่ใช้ประกอบเกษตรกรรม จึงต้องพิจารณา
เป็นการท าประโยชน์อื่นๆ  
* ที่ดินซึ่งใช้ส าหรับตากผลิตผลทางการเกษตรที่อยู่ ใน
บริเวณบ้าน หรือพื้นที่ประกอบกิจการพาณิชย์เป็นการ 
ใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัย หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี 

หมายเหตุ :  
- ยุ้งฉางซึ่งใช้เก็บผลิตผลทางเกษตร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบการเกษตร ที่ปลูกสร้างอยู่ในบริเวณที่ดินอยู่อาศัยของบุคคล
ธรรมดา เป็นสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่อเนื่องกับที่อยู่อาศัย ถือเป็นสิ่งปลูก
สร้างเพื่ออยู่อาศัย ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร  
- เพิงพักในพื้นที่สวน ไร่ นา ซึ่งมีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรง ถาวร ไม่ถือ
เป็นสิ่งปลูกสร้าง 
- โรงเพาะช ากล้าไม้ที่มีเพียงเสา และโครงแสลมพลาสติกคลุมไม่ใช่ 
สิ่งปลูกสร้าง 
- อาคารส าหรับปล่อยให้นกอีแอ่นมาท ารัง เพื่อเก็บรังนกไปจ าหน่าย 
ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมจึงต้องพิจารณาเป็นการท า
ประโยชน์อื่นๆ 
* ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามกฎกระทรวงก าหนดทรัพย์สิน 
ที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
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2. กรณีอยู่อาศัย 

2.1 ต้องใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องด้วย 
2.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยถือเป็นการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
ตัวอย่างประเภทท่ีดิน ตัวอย่างประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

- ที่ดินปลูกสร้างโรงเรือน อาคาร ตึก ห้องชุด หรือสิ่งปลูก
สร้างอื่นใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่ออยู่อาศัย 
- ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับที่อยู่อาศัย เช่น สนามหญ้า ที่จอดรถ 
สระว่ายน้ า ถนน ทางเดิน ยุ้งฉางในบริเวณพื้นที่บ้าน 
อยู่อาศัย รวมถึงแปลงผักส าหรับท าสวนครัวหรือ ปลูกต้นไม้ 
เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ซึ่งมิได้แยกสัดส่วนชัดเจน  
- ที่ดินปลูกสร้างบ้านพักตากอากาศ รวมถึงบ้านที่ซื้อไว้ 
เพื่ออยู่อาศัยของบุคคลในครอบครัว  
- ที่ดินปลูกสร้างอพาร์ทเมนท์ บ้านเช่า หอพัก ให้เช่าเป็น
รายเดือน* 
- ที่ดินปลูกสร้างบ้านพักคนงาน 
- ที่ดินที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อ
อยู่อาศัย 
- ที่ ดินอัน เป็นที่ ตั้ งสุ สานส่วนบุคคลที่ มีลั กษณะเป็น 
สิ่งปลูกสร้าง อยู่ภายในบริเวณพื้นที่บ้านอยู่อาศัย 
- ที่ดินปลูกบ้านที่สร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัยตามปกติแต่เปิดบริการ
เพื่อให้ผู้อื่นเช่าพักอาศัยบางส่วนเป็นการชั่วคราว โดยมีเจ้าของ
พักอาศัยร่วมด้วย 
- ที่ดินซึ่ งติดตั้ ง เครื่องสีข้าวขนาดเล็กในบริ เวณบ้าน 
อยู่อาศัยส าหรับใช้เพื่อบริโภค **  
 

- โ ร ง เ รื อ น  อ า ค า ร  ตึ ก  ตึ ก แ ถ ว  ก ร ะท่ อ ม  บ้ า น น็ อ ค ด า ว น์  
ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ห้องชุด แพ ฯลฯ ที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย 
- สิ่ ง ปลู กส ร้ า งซึ่ ง ใ ช้ ต่ อ เนื่ อ งกั บที่ อยู่ อ าศั ย  เ ช่ น  ส ระว่ า ยน้ า  
โรงจอดรถ (มีผนัง) อาคารเก็บของ ห้องครัวแยกจากตัวบ้าน ห้องน้ าแยก
จากตัวบ้าน ยุ้งฉางซึ่งใช้เก็บผลิตผลทางเกษตร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการประกอบการเกษตรที่ปลูกสร้างอยู่ในบริเวณที่ดินอยู่อาศัย 
ของบุคคลธรรมดาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่บ้าน เป็นต้น  
- บ้านหรือห้องชุดที่ เจ้าของซื้อไว้ เพื่ออยู่อาศัยเอง หรือให้คนอื่น 
ในครอบครัวอยู่อาศัย  แต่ไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัย หรืออยู่อาศัยไม่ตลอดทั้งปี 
ไม่ว่าภายในบ้านหรือห้องชุดนั้นจะมีเคร่ืองเรือนหรือไม่ หรือน าไปให้เช่า 
เพื่ออยู่อาศัย 
- บ้านหรือห้องชุดที่เจ้าของเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์มรดก โดยมีทายาทใช้เพื่ออยู่อาศัย 
- บ้านหรือห้องชุดที่น าไปให้เช่าแต่ไม่มีผู้เช่า 
- บ้านพักคนงานของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้เพื่อประโยชน์ 
ในการประกอบกิจการ 
- อพาร์ทเมนท์ หอพัก บ้านเช่า หรือโฮมสเตย์ ที่ให้เช่าเป็นรายเดือน 
- สุสานส่วนบุคคลที่มีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้าง อยู่ภายในบริเวณพื้นที่
บ้านอยู่อาศัย 
- บ้านหรือห้องชุดที่ เจ้าของซื้อไว้เพื่อเก็บของใช้ทั่วไป ซึ่งไม่ใช่สินค้า 
เพื่อจ าหน่าย หรือใช้เป็นที่พักส ารองส่วนตัว 
- บ้านที่สร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัยตามปกติแต่เปิดบริการเพื่อให้ผู้อื่นเช่าพักอาศัย
บางส่วนเป็นการชั่วคราว โดยมีเจ้าของพักอาศัยร่วมด้วย  

หมายเหตุ :  
- ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารชุด เป็นทรัพย์ส่วนกลางของ
อาคารชุด ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 8 (9)  
- ที่ดินที่ เป็นที่ตั้ งของสาธารณูปโภคและทรัพย์สินที่ ใช้
ประโยชน์ร่วมกันในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องเสียภาษีตามกฎกระทรวงก าหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น
จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
* ที่ดินที่ปลูกสร้างอพาร์ทเม้นท์ หอพัก บ้านเช่า โรงแรม  
รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ฯลฯ ที่มีการเก็บค่าเช่าเป็นรายวัน ไม่ใช่
ที่ดินที่ใช้เพื่ออยู่อาศัย จึงต้องพิจารณาเป็นการท าประโยชน์อื่น  ๆ 
** ที่ดินซึ่งปลูกสร้างโรงสีข้าวเพื่อการพาณิชย์ แม้ว่าจะอยู่
ในบริ เวณบ้านอยู่อาศัย สามารถแยกสัดส่วนชัดเจน 
ไม่ถือเป็นที่อยู่อาศัย จึงต้องพิจารณาเป็นการท าประโยชน์อื่นๆ 

หมายเหตุ :  
- อพาร์ทเมนท์ หอพัก บ้านเช่า คอนโด ที่ปิดไว้เนื่องจากไม่มีผู้เข้าพัก  
ถือเป็นการใช้เพื่ออยู่อาศัย  
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3. กรณใีช้ประโยชน์อ่ืน  
การใช้ประโยชน์ที่ไม่ใช่ประกอบเกษตรกรรมหรืออยู่อาศัย  

ตัวอย่างประเภทท่ีดิน ตัวอย่างประเภทสิ่งปลูกสร้าง 
- ที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น 
ที่ใช้ประกอบกิจการพาณิชย์ อุตสาหกรรม ฯลฯ 
- ที่ดินที่ปลูกสร้างหอพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท 
เกสท์เฮ้าส์ ที่ให้เช่าเป็นรายวัน 
- ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องในการประกอบกิจการ เช่น ที่จอดรถ 
ถนนภายในบริเวณที่ใช้ประกอบกิจการ สนามหญ้า พื้นที่
บริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย ฯลฯ 
- ที่ดินที่เป็นสุสานบรรพบุรุษ 
- ที่ดินที่ให้เช่า * 
- ที่ดินจัดสรรเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่ออุตสาหกรรม 
- ที่ดินที่พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
- ที่ดินที่อยู่ระหว่างปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้ประกอบ
กิจการ 
- ที่ดินที่ได้รับสัมปทานท าเหมืองแร่   
- ที่ดินที่ขุดหน้าดินไปขาย 
- ที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการขาย 
- ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
- ที่ดินที่เป็นสถานที่เล่นกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก 
- ที่ดินที่เป็นลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร หรือตลาดนัด 
- ที่ดินที่เป็นที่ตั้งเสาสัญญาณ  
- ที่ดินที่ถูกรอนสิทธิในการท าประโยชน์ เช่น ที่ดินใต้แนว
สายไฟฟ้า 
- ที่ดินที่ไม่ได้ท าประโยชน์เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ  
สภาพดิน ไม่เอื้อต่อการท าประโยชน์ เช่น ดินที่มีกรด-ด่าง
ของดิน ความเค็ม ความเปรี้ยวของดิน หรือที่ดินที่มีน้ าท่วม
ตลอดทั้งปี ฯลฯ   
- ที่ดินซึ่งใช้ส าหรับจัดวางต้นไม้เพื่อจ าหน่าย  
- ที่ดินซึ่งใช้ส าหรับตากผลิตผลทางการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่
ประกอบกิจการพาณิชย์ 
- ที่ดินซึ่งใช้ส าหรับให้บริการตกปลาเพื่อการกีฬา (ฟิชชิ่งปาร์ค)  
 
 

- โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ใช้ประกอบกิจการพาณิชย์ 
อุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงเรียนเอกชน ท่าเทียบเรือ สระว่ายน้ าที่ใช้ประกอบกิจาร 
เข่ือน ฯลฯ 
- อพาร์ทเมนท์ โรงแรม รีสอร์ท หรือเกสต์เฮาส์ ที่คิดค่าเช่าเป็นรายวัน 
- อาคารส าหรับปล่อยให้นกอีแอ่นมาท ารัง เพื่อเก็บรังนกไปจ าหน่าย 
 

หมายเหตุ :  
*ที่ ดินที่ ให้ เช่ า  หากผู้ เช่าท าการเกษตรจะไม่ถือเป็น 
ใช้ประโยชน์อื่ น  จึ งต้องพิจารณาเป็นการประกอบ
เกษตรกรรม 
  

 

 

 

 

 

 



 

-4- 
 
4. กรณทีิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  

4.1 ที่ดินที่ไม่มีการท าประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา หรือท าประโยชน์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

4.2 สิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างและไม่มีการท าประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา  
ตัวอย่างประเภทท่ีดิน ตัวอย่างประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

- ที่ดินที่ปล่อยรกร้างว่างเปล่า 
- ที่ดินที่ปลูกต้นไม้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น ที่ดิน 1 ไร่ 
ปลูกกล้วย 2 ต้น 

- บ้านร้าง หรือโดยสภาพของบ้านใช้ประโยชน์ไม่ได้   

หมายเหตุ :  
- ที่ดินที่ไม่ได้ท าประโยชน์แต่อยู่ระหว่างรอการขายไม่ถือ
เป็นที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า 
- ที่ดินที่ถมทิ้งไว้ หรืออยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง  ไม่ถือ
เป็นที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า  
  

หมายเหตุ :  
- บ้านที่ปิดไว้ และไม่มีผู้อยู่อาศัย แต่เจ้าของยังคงดูแลบ้านให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้ได้ ไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า 
- บ้านที่สร้างไม่เสร็จและทิ้งร้างไว้ ไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้าง  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคของ อปท. ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

 
ประเด็นทั่วไป 

ที่ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 
1 การตีความประเภท และวิธีการวัดขนาด

สิ่งปลูกสร้างตามบัญชีท่ีกรมธนารักษ์
ก าหนด 

อปท. แต่ละแห่งตีความประเภทสิ่งปลูกสร้างตามบัญชี 
ท่ีกรมธนารักษ์ก าหนดไว้จ านวน 36 ประเภท ไม่เหมือนกัน 
รวมท้ังยังมีวิธีการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างท่ีแตกต่างกัน ท้ังท่ีมี
รูปแบบ ลักษณะการก่อสร้างเหมือนกัน ท าให้ประชาชนเกิด
ความสับสนและไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
อปท. 

2 อปท .  ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค ว าม ร่ ว มมื อห รื อ
สนับสนุนการด าเนินงานจากประชาชน 
เจ้าของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐ ท่ี เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บภาษ ี

- อปท. ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้างในการเข้าไปส ารวจข้อมูลรายการท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเพื่อด าเนินการประกาศแจ้งให้เจ้าของทราบ 
และใช้สิทธิทักท้วงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
- อปท. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแปลงท่ีดิน การถือครอง
กรรมสิทธิ์ ใน ท่ีดินและสิ่ งปลู กสร้ า ง ท่ี ไม่ครบถ้ วน  
ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถแจ้งบัญชี
รายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังเจ้าของท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้างได้ครบถ้วนทุกรายการ 
- อปท. ไม่มีฐานข้อมูลการครอบครองหรือท าประโยชน์ใน
ท่ีดินของรัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น 
ยกเว้นกรมท่ีดิน ท าให้ยุ่งยากและต้องใช้เวลานานในการ
ส ารวจข้อมูลในท่ีดินประเภทนี้ 
- อปท. บางแห่งไม่ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุน
ข้อมูลให้แก่ อปท. เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี เช่น 
ข้อมูลท่ีอยู่ของผู้เป็นเจ้าของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต
พื้นท่ี 
- อปท. มีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารโดยวิธี
ไปรษณีย์ลงทะเบียนจ านวนมาก บางแห่งค่าใช้จ่ายท่ีเสีย
ไปอาจมากกว่ารายได้จากภาษีที่จะได้รับ 

3 การจัดเก็บภาษีในท่ีดินซึ่งไม่มีทางออก
สาธารณะหรือมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ี
ไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ใด ๆ 

กรณีเจ้าของท่ีดินซึ่งไม่มีทางออกสาธารณะหรือมีลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ใด ๆ  
จะจัดเก็บภาษีในประเภท และอัตราใด 
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ที่ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 
4 การจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ใน

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมาย
ล าดับรองท่ีออกตามความในพระราช 
บัญญั ติ ภาษี ท่ี ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ า ง  
พ.ศ. 2562 

อปท. ไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจาก
กฎหมายล าดับรองหลายฉบับยังไม่ประกาศใช้ เป็น
กฎหมาย 

5 รูปแบบและวิธีการประกาศแจ้งบัญชี
รายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

อปท. ก าหนดรูปแบบและวิธีการแจ้งบัญชีรายการท่ีดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง ท้ังในขั้นตอนการแจ้งเรื่องไปยัง
ประชาชน และขั้นตอนการแจ้งขอแก้ไขข้อมูลกลับมายัง 
อปท. ไม่เหมือนกัน 

6 เครื่องมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใน
การจดัเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ี 

- อปท. ต้องการให้พัฒนาโปรแกรมและระบบการท างาน
ผ่านเครือข่ายเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีท่ีทันสมัยและง่าย
ต่อการใช้งาน 
- อปท. ต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีง่ายต่อการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

7 รายได้ท่ีลดลงจากการจัดเก็บภาษี - อปท. หลายแห่งอาจมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง
มากกว่าเดิม จึงต้องการให้รัฐบาลก าหนดมาตรการ 
เพื่อชดเชยรายได้ท่ีลดลงจากการจัดเก็บภาษี 
- ไม่ควรน าเกณฑ์รายได้ท่ีจัดเก็บเองเพิ่มขึ้นมาก าหนด 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพของ 
อปท. 

8 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการให้สิทธิ
ยกเว้นภาษีตามกฎหมาย 

- ผลจากการ ท่ีประชาชนผู้ เป็น เจ้ าของ ท่ีดิ นและ 
สิ่งปลูกสร้างหลายรายไปแจ้งย้ายชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพื่อประสงค์ใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีตามกฎหมาย ท าให้ส านักทะเบียนราษฎร 
โดยเฉพาะพื้นท่ี กทม. มีปริมาณงานเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
- การย้ายชื่อเข้าในทะเบียนบ้านจะมีผลโดยตรงต่อรายได้
จากภาษีจัดสรรท่ี อปท. ได้รับจัดสรรตามเกณฑ์ประชากร 
รวมถึงการจัดสรรเบี้ยยังชีพอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล 
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ประเด็นข้อกฎหมาย 

ที่ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 
1 ความเป็นเจ้าของ และการตีความเรื่อง

กรรมสิทธิ์ร่วมในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ความเป็นเจ้าของท่ีดินครอบคลุมถึงกรณีท่ีดินประเภท
อื่นนอกจากโฉนดท่ีดินหรือไม่ หากไม่จะมีแนวทาง 
เพื่อช่วยเหลือหรือบรรเทาภาระภาษีอย่างไร โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ประกอบการเกษตร 
- หากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม จะมี
แนวทางในการจัดเก็บภาษี ยกเว้นภาษีท่ีถูกต้องและเป็น
ธรรมอย่างไร 

2 การจัดเก็บภาษีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และอุทยานแห่งชาติ 

จะสามารถจัดเก็บภาษีจากผู้บุกรุกเข้าไปท าประโยชน์ 
ในท่ีดินบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 
ในฐานะผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ
ได้หรือไม่ เนื่องจากข้อ (10) ของกฎกระทรวงก าหนด
ทรัพย์สินท่ีได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ก าหนดยกเว้นไม่ให้เก็บภาษีใน
ท่ีดินที่มีกฎหมายห้ามมิให้ท าประโยชน์ 

3 การจัดเก็บภาษีในท่ีดินซึ่งไม่มีทางออก
สาธารณะหรือมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ี
ไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้ประโยชน์ใด ๆ 

เนื่องจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการ
จัดเก็บจากทรัพย์สนท่ีแยกประเภท 4 ประเภท ตามการ
ใช้ประโยชน์ จึงท าให้ผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินท่ีมีท่ีดินต้องเสีย
ภาษีโดยหลักการของกฎหมายฉบับดังกล่าว แต่ผู้เป็น
เจ้าของท่ีดินไม่สามารถท าประโยชน์ได้ กรณีเช่นนี้จะมี
ทางท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร 

4 มติหรือความเห็นของคณะกรรมการ
วินิ จฉั ยภาษี ท่ีดิ นและสิ่ งปลูกสร้ า ง 
จะมีผลนับแต่วันใด 

เมื่อคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมีมติหรือ
ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการภาษี
ท่ี ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด  ห รื อ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว จะมีผลย้อนหลังไปยังวันท่ี
คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
หรือกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการไปแล้วหรือไม่ 
อย่างไร 

5 การปัดเศษสตางค์จ านวนเงินค่าภาษี กฎหมายไม่ได้ก าหนดวิธีการเรื่องการปัดเศษสตางค์
จ านวนเงินค่าภาษีไว้ 
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ที่ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 
6 การประกาศแจ้งบัญชีรายการท่ีดินและ

สิ่งปลูกสร้าง 
- การประกาศแจ้งบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างต้อง
จัดท าเป็นประจ าทุกปีหรือไม่  หากไม่ท าเจ้าหน้า ท่ี
ผู้ปฏิบัติงานจะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
รวมถึงจะมีผลต่อการประเมินและเรียกเก็บภาษีหรือไม่ 
อย่างไร 
- กรณีจัดส่งบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสีย
ภาษีแล้ว แต่ไม่มีผู้รับ จะสามารถแจ้งประเมินภาษีได้
หรือไม่ อย่างไร 
- ใครเป็นผู้มีหน้าท่ียื่นค าร้องขอขยายเวลาด าเนินการตาม
กฎหมายต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
- อปท. สามารถท าข้อตกลงให้หน่วยงานอื่นจัดพิมพ์และ
ส่งบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไปยังผู้เสียภาษี
โดยตรงได้หรือไม่ หากได้ จะถือเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลของผู้เสียภาษีหรือไม่ 

7 การตีความ “สิ่งปลูกสร้าง” มีแนวทางใน
การพิจารณาอย่างไร  

ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 ก าหนดความหมายของค า “สิ่งปลูกสร้าง” 
หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น 
ท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือท่ีใช้เป็นท่ีเก็บ
สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 
ค าว่าสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ประกอบอุตสาหกรรมให้ค าจ ากัด
ความถึงแค่ไหน เนื่องจากเดิมภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
สิ่ งปลูกสร้างประเภท จุดรับส่งสัญญาณ กังหันลม  
แผงโซล่า เซลส์  ถือ เป็นสิ่ งปลูกสร้าง ท่ี ใช้ประกอบ
อุตสาหกรรมท้ังสิ้น 

8 การยก เว้ นมู ลค่ า ฐานภาษี ส าหรั บ
ข้าราชการท่ีมีเหตุจ าเป็นต้องย้ายชื่อออก
จากทะเบียนบ้าน 

กรณีข้าราชการท่ีเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมี
เหตุจ าเป็นทางราชการ ต้องย้ายชื่อออกทะเบียนบ้าน
ดังกล่าว ยังคงได้รับการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 
ล้านบาท แต่หากข้าราชการเป็นเจ้าของท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างภายหลังจากทีไ่ด้ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน ณ สถานท่ี 
ท่ีรับราชการแล้ว การตีความจะครอบคลุมถึงหรือไม่ 
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ที่ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 
9 ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีได้

ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ ใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษี 

กรณีทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีได้ยินยอมให้ทาง
ราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้นภาษี 
แต่ตามข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ี
ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของ
ทรัพย์สินร่วมกันจัดท าข้อตกลงให้ ใช้ทรัพย์สินเพื่อ
สาธารณประโยชน์ โดยตกลงยินยอมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปีภาษี 
ซึ่ ง หาก เอกชนยินยอมให้ ส่ วนราชการอื่ น ใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์จะครอบคลุมถึงหรือไม่ และหากต้อง
ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ เอกชนนั้นจะต้องท าข้อตกลง
ยินยอมให้ใครใช้ประโยชน์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือส่วนราชการ 

10 การตีความท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม 

กรณีป่าท่ีปล่อยท้ิงไว้ตามธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์พื้นท่ีไว้ 
จะถือว่าท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรมหรือไม่ 

11 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี กรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิต และไม่มีทายาทโดยธรรม 
อปท. จะแจ้งการประเมินไปท่ีใคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 














