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ภาษี  การประเมินภาษี  การรับช าระภาษี  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  กรณีช าระเกินก าหนดระยะเวลา  การคืนเงินภาษี  
การอุทธรณ์การประเมินภาษี  แนวทางการบังคับภาษีค้างช าระ  เป็นต้น 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานจัดเก็บรายได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 

 



สารบัญ 
 

1. ทรัพย์สินที่ต้องเสยีภาษี          1-1 
2. ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายได้รบัการยกเว้นภาษี        3-3 
3. ฐานภาษี           2-2 
4. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดนิ สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด    2-2 
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี          2-2 
6. การแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และพนักงานเก็บภาษี     2-2 
7. หน้าที่และอ านาจของพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และพนักงานเก็บภาษี   2-3 
8. ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บ          3-4 
9. แผนผัง            4-4 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  คือ  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

1.1 ที่ดิน  หมายความว่า  พื้นดิน  รวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือมีน้ าด้วย  (แม่น้ าและทะเลไม่ถือเป็นที่ดิน
ตามพระราชบัญญัตินี้)  ได้แก ่

1.1.1 ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  เช่น  โฉนด  ตราจอง  ตราจองที่
ตราว่าได้ท าประโยชน์  นส.3 , นส.3ก , นส.3ข 

1.1.2 ที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่อยู่ในความครอบครองเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เช่น สปก.4 , ก.ส.น. , ส.ค.1 , นค.1 , นค.3 ,  ส.ท.ก.1 ก , 
ส.ท.ก.2 ก  นส.2(ใบจอง)  และที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีการเข้าไปครอบครองหรือ
ท าประโยชน ์

1.2 สิ่งปลูกสร้าง  หมายความว่า  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่บุคคลอาเข้าอยู่อาศัยหรือ
ใช้สอยได้  หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  และหมายความรวมถึงห้อง
ชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว  หรือแพที่อาจใช้อยู่อาศัยได้
หรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  ไม่รวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นส่วนควบของโรงเรือนแต่อย่างใด  ในกรณีที่สิ่ง
ปลูกสร้างยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  และไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  จึงไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

2. ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ได้ก าหนดรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไวใ้นมาตรา 8 ดังนี ้
2.1 ทรัพย์สินของรัฐหรือหนว่ยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรฐัหรือหน่วยงานของรัฐ 
2.2 ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการองค์การสหประชาชาติ  ทบวงการช านัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติหรือ

องค์การระหว่างประเทศอื่น  ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษี 
2.3 ทรัพยส์ินที่เปน็การท าการสถานทูต 
2.4 ทรพัย์สินของสภากาชาดไทย 
2.5 ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติ  ซึ่งประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ  หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของ

สงฆ์  นักบวช  นักพรต  บาทหลวง  ทุกศาสนา  ศาลเจ้าที่มิได้ใช้หาผลประโยชน ์
2.6 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะ 
2.7 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นมูลนิธิหรือองค์การหรือสุถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศก าหนด  เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี 
2.8  ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนด 
2.9  ทรัพย์สินส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันส าหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วย

อาคารชุด 
2.10 ที่ดินเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  เช่น  ถนน  สวน  หรือ  สนามเด็กเล่น 
2.11 ที่ดินอันเป็นพ้ืนที่สาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2.12 ทรัพย์สินอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 



3.  ฐานภาษี  คือ  มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  โดยค านวณมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตาม
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย ์

4. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  คือ  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  และ
เป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่  ตามมาตรา
36  และมาตรา38  แห่งพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  พ.ศ.2562  
ก าหนดให้บรรดาบทบัญญัติ 

5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

5.1 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง   
5.2 ผู้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิง่ปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ 

6. การแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และพนักงานเก็บภาษี 

ก่อนเริ่มการจัดเก็บภาษี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส ารวจ  พนักส ารวจ  พนักงานประเมิน  และ
พนกังานเก็บภาษี    โดยด าเนินการดังน้ี 
6.1 ระบชุือ่  และต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง   
6.2 ให้แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นพนักงานประเมิน  แต่งตั้งผู้อ านวยการกองคลังหรือ

หัวหน้าส่วนการคลัง  เป็นพนักงานเก็บภาษี  และแต่งตั้งผู้อ านวยการกองช่างหรือหัวหน้าส่วนโยธาและ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี  เป็นพนักงานส ารวจ 

6.3 กรณีพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และพนักงานเก็บภาษีที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว  ให้แต่งตั้งพนักงาน  เป็นพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และ
พนักงานเก็บภาษี  ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว 

7.  หน้าที่และอ านาจของพนักงานส ารวจ  พนักงานประเมิน  และพนักงานเก็บภาษ ี

7.1  พนักงานส ารวจ 
 7.1.1  ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.1.2  มีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลา
ท าการ      
7.1.3  มีอ านาจเรียกเอกสาร  หลักฐาน  ที่เกี่ยวข้อกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี  

7.2  พนักงานประเมิน 
 7.2.1  มีหน้าที่ประเมินภาษี 

7.2.2  มีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาใหถ้้อยค า  หรือส่งเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
7.3  พนักงานเก็บภาษ ี
 7.3.1  รับช าระและเร่งรัดการช าระภาษ ี 
 



8.  ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บ 

 8.1  การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพื่อให้ทราบว่ามีที่ดินรายใด  แปลงใดอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี
ที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง  รวมทั้งรายการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  8.1.1   ก าหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าส ารวจ  โดยประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วัน  ณ  ที่ท า
การขององค์กรปกครองท้องถิน่หรือสถานที่อื่นตามสมควร  หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

  8.1.2  ในขณะที่เข้าส ารวจ  พนักงานส ารวจจะต้องแสงบัตรประจ าตัวทุกครั้ง 
  8.1.3  การส ารวจที่ดินที่ไมม่ีสิ่งปลูกสร้าง  ให้ส ารวจข้อมูลดังต่อไปนี ้
   -  ชือ่และที่อยู่เจ้าของที่ดิน  หรือผู้ครอบครองท าประโยชน ์
   -  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนบุคคลหรือนิติบคุคล 
   -  โฉนดที่ดิน  เอกสารสิทธิต่าง ๆเกี่ยวกับที่ดิน 
   -  การใช้ประโยชน์ที่ดิน  หากมีการใช้หลายประเภท  ให้วัดขนาดของที่ดนิตามการใช้ประโยชน ์
  8.1.4  การส ารวจที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง 
   -  ชือ่และที่อยู่เจ้าของที่ดิน  หรือผู้ครอบครองท าประโยชน ์
   -  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนบุคคลหรือนิติบุคคล 
   -  โฉนดที่ดิน  เอกสารสิทธิต่าง ๆเกี่ยวกับที่ดิน 
   -  กรณีเจ้าของทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท  ให้วัดขนาดพื้นที่

ของแปลงที่ดินและขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างตามการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท 
   -  ประเภทสิ่งปลูกสร้าง  เมื่อต้องการทราบรหัสประเภทสิ่งปลูกสร้างให้เข้าเว็บไซด์ของ

กรมธนารักษ ์
 

 8.2  การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  8.2.1  เมื่อส ารวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ให้น าข้อมูลกรอกลงในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    

และแบบบัญชีรายการห้องชุด   
8.2.2  ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น  หรอืสถานที่อื่นตามสมควร  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  30  วัน 
8.2.3  ส่งข้อมลูที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบ

รับ  หรือสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
 

 8.3  การค านวณภาษี 
  8.3.1  กรณทีีดิ่น (เกษตรกรรม) 
   วิธีค านวณ จ านวนเนื้อที่ดิน(ตารางวา) x ราคาประเมินต่อตารางวา  

  ***ใน 3 ปี แรกของการจัดเก็บภาษี  คือ ปี2563-2565  จะได้รับการยกเว้นภาษี 
  8.3.2  กรณีบ้านพักอาศัย 
  วิธีค านวณ ค านวณมูลค่าของที่ดิน = จ านวนเนื้อที่ดิน(ตารางวา) x ราคาประเมินต่อตารางวา   
    ค านวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = พื้นที่(ตารางเมตร) x ราคาประเมินต่อตารางวา 

  ดูอายุการใช้งานสิ่งปลูกสร้าง(ตาราง) 
      = มูลคา่สิ่งปลูกสร้าง x ส่วนที่เหลือข้อมูลในตาราง(%) 
 ฐานภาษขีองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  = มูลค่าที่ดิน + มูลคา่สิ่งปลูกสร้าง 
 



  ***มีชื่อในทะเบียนบ้านและฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เกิน 50  ล้านบาท  ได้รบัยกเว้น 
  ***ที่ดินคนอื่นแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่
เกิน 10  ล้านบาท ได้รับยกเว้น  แตเ่จ้าของที่ดินต้องเสียภาษี  0.02% 

  8.3.3  กรณีประเภทอื่น 
  วิธีค านวณ ค านวณมูลค่าของที่ดิน = จ านวนเนื้อที่ดิน(ตารางวา) x ราคาประเมินต่อตารางวา   
    ค านวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = พื้นที่(ตารางเมตร) x ราคาประเมินต่อตารางวา 

  ดูอายุการใช้งานสิ่งปลูกสร้าง(ตาราง) 
      = มูลคา่สิ่งปลูกสร้าง x ส่วนที่เหลือข้อมูลในตาราง(%) 
 ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  = มูลค่าที่ดิน + มูลคา่สิ่งปลูกสร้าง 

  ***ฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลกูสร้างไม่เกิน 50  ล้านบาท  อัตราภาษี 0.3 % 
  ***ที่ดินคนอื่นแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและฐานภาษีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่
เกิน 10  ล้านบาท ได้รับยกเว้น  แตเ่จ้าของที่ดินต้องเสียภาษี  0.3% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. แผนผงั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

ภายในเมษายน 

เห็นด้วย 

ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี 

ยื่นคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ภายในเดอืนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

ก่อนวันที่ 1 ก.พ.ของทุกปี 

ไม่ 

เจ้าหน้าทีเ่ตรียมการ 

เห็นด้วย 

ผู้บริหารเห็นด้วย 

แจ้งประเมินให้กับผู้เสียภาษี 

- แต่งตั้งเจ้าพนกังานส ารวจ ประเมิน เก็บภาษี 
- ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ท าบัญชีรายการที่ดิน 

พอใจในการประเมิน 

ภายในเดือน 30 วัน 

ไม ่

ผู้เสียภาษียื่นอุธรณ์ต่อคณะกรรมวินิจฉัย
อุธรณ์ 

ภายในเดือน 30 วัน นับแตไ่ด้รับแจ้ง 

แจ้งผู้เสียภาษีเพื่อช าระ/รับ
เงินคืน 

รับเงินคืนภายใน 15 วัน 

เห็นด้วย 
ไม่ 

ฟ้องศาล 

ภายในเดือน 30 วัน นับแต่ได้รับค าวินิจฉัย 

ช าระภาษ ี

เห็นด้วย 

ช าระภาษ ี  ภายในเดือนเมษายน 

ไม่ 

อบต.แจ้งเตือน 

ใช ่

ออกใบเสร็จ 

ช าระภาษีพร้อมเบีย้ปรับ 

ออกใบเสร็จ 

ออกใบเสร็จ 

ออกใบเสร็จ 

เสร็จสิ้นขั้นตอนการท างาน 
เสร็จสิ้นขั้นตอนการท างาน 


