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ประกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที่ 12 มนีาคม 2562

เริ่มบงัคบัใชก้ฎหมาย 13 มีนาคม 2562

เริ่มการจดัเกบ็ภาษี 1 มกราคม 2563

สรุปกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562
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กฎหมายอื่นๆ ที่ถูกยกเลกิโดยกฎหมายน้ี

• พ.ร.บ.ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน

รวมถงึฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ

• พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

รวมถงึฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ

• พ.ร.บ.ก าหนดราคาปานกลางของ

ที่ดินส าหรบัการประเมินภาษีบ ารุง

ทอ้งที่

(มาตรา 3)
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ที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งซี่งใช้

เป็นฐานภาษี ก าหนดมูลค่า

อย่างไร ?

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

ที่ดิน สิง่ปลูกสรา้ง หอ้งชุด 

ใชร้าคาประเมินทนุทรพัย์

ตามขอ้มูลของกรมธนารกัษ์

(มาตรา 35 และ 36)



บททัว่ไป (ม.5-14)

“ที่ดิน” : พื้นดิน และใหห้มายความรวมถงึพื้นที่ที่เป็นภเูขาหรอืที่มีน ้ าดว้ย

“สิ่งปลูกสรา้ง” : โรงเรอืน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรา้งอย่างอืน่ที่บคุคลอาจเขา้อยู่อาศยั

หรือใชส้อยได ้หรือที่ใชเ้ป็นที่เก็บสินคา้ ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และให ้

หมายความรวมถึงหอ้งชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได ้หรือที่มีไว ้ เพื่อหา

ผลประโยชน์ดว้ย

“หอ้งชุด” : หอ้งชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุดที่ไดอ้อกหนังสอืแสดงกรรมสทิธิ์หอ้งชุด

แลว้

“องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น” : เทศบาล อบต. กทม. เมืองพทัยา และ อปท.อื่นตามที่มี

กฎหมายจดัต ัง้แต่ไม่รวมถงึ อบจ.

“ปี” : ปีปฏทิิน
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บททัว่ไป (ม.5-14)

1. อปท. มีอ านาจจดัเกบ็ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งเพือ่เป็นรายไดข้อง อปท. 

2. ผูม้ีหน้าที่เสียภาษี คือ เจา้ของหรือผูค้รอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งอยู่ใน

วนัที่ 1 มกราคมของปี

3. การเสยีภาษีตามกฎหมายน้ีไม่เป็นเหตใุหเ้กดิสทิธติามกฎหมายอืน่

4. ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นมีอ านาจแต่งตัง้พนักงานส ารวจ พนักงานประเมินภาษี และ

พนกังานเกบ็ภาษี เพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมาย

5. เม่ือมีการโอนกรรมสทิธิ์หรือสทิธิครอบครองหรอืการจดัทะเบียนเช่าที่ดินหรือสิ่ง

ปลูกสรา้ง ให ้สนง.ที่ดินแจง้การโอนหรอืการเช่าต่อ อปท. ที่ที่ดินหรอืสิ่งปลูกสรา้งตัง้อยู่เป็น

รายเดือนภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 
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ว 1332 มี.ค.62 แบบสำรวจ และข้อมูลกรมที่ดิน.pdf


ทรพัยส์นิที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี (ม.8)

1. ทรพัยส์นิของรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัซึ่งใชใ้นกจิการของรฐัหรอืของหน่วยงาน    

ของรฐัหรอืในกจิการสาธารณะที่มิไดใ้ชห้าผลประโยชน์

2. ทรพัยส์นิที่เป็นที่ท าการ UN ทบวงการช านญัพเิศษของ UN หรอืองคก์ารระหว่าง

ประเทศซึ่งประเทศไทยมีขอ้ผูกพนัตอ้งยกเวน้ภาษี

3. ทรพัยส์นิที่เป็นที่ท าการสถานทูตหรอืสถานกงสลุของต่างประเทศ

4. ทรพัยส์นิของสภากาชาดไทย

5. ทรพัยส์นิที่เป็นศาสนสมบตัไิม่วา่ของศาสนาใดที่ใชเ้พือ่ประกอบศาสนกจิหรอื

กจิการสาธารณะ หรอืที่อยู่ของสงฆ ์นกัพรต นกับวช บาทหลวง หรอืทรพัยส์นิที่เป็น

ศาลเจา้ เฉพาะที่มิไดใ้ชห้าผลประโยชน์

6. ทรพัยส์นิที่ใชเ้ป็นสสุานสาธารณะหรอืฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิไดร้บัประโยชน์

ตอบแทน
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7. ทรพัยส์นิของมูลนิธิหรอืองคก์ารหรอืสถานสาธารณกศุลตามที่ รมว.กค. ประกาศก าหนด 

เฉพาะที่มิไดใ้ชห้าผลประโยชน์

8. ทรพัยส์นิของเอกชนเฉพาะสว่นที่ยนิยอมใหท้างราชการจดัใหใ้ชเ้พือ่สาธารณะประโยชน์ ตาม

หลกัเกณฑ/์เงือ่นไขที่ รมว.กค. ประกาศก าหนด

9. ทรพัยส์ว่นกลางที่มีไวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์รว่มกนัส าหรบัเจา้ของรว่มตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชดุ

10. ที่ดินสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรที่ดิน

11. ที่ดินสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าดว้ยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

12. ทรพัยส์นิอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ทรพัยส์นิที่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี (ม.8)

ผู ้เ ป็นเจา้ของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร ้างในวันที่  1 มกราคมของปี               

เป็นผูม้ีหนา้ที่เสยีภาษี การเสยีภาษีไม่เป็นเหตใุหเ้กดิสทิธิตามกฎหมายอืน่ (ม.9)
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กฎกระทรวงก าหนดทรพัยส์นิที่ไดร้บัยกเวน้การจดัเกบ็ภาษี (มาตรา 8 (12))

1. ทรพัยส์นิพระมหากษตัรยิแ์ละทรพัยส์นิของบคุคลซึ่งไดร้บัเงนิปี

พระบรมวงศานุวงศต์ ัง้แต่ชัน้พระองคเ์จา้ข้ึนไป ทัง้น้ี เฉพาะสว่นที่

มิไดใ้ชห้าผลประโยชน์

2. ทรพัยส์นิของรฐัวสิากจิที่ยงัมิไดใ้ชใ้นกจิการของรฐัวสิาหกจิและยงั

มิไดใ้ชห้าผลประโยชน์

3. ทรพัยส์นิที่เป็นที่ดินว่างเปลา่ในสนามบินรอบบรเิวณทางวิ่ง ทาง

ขบั หรอืลานจอดอากาศยานที่กนัไวเ้พือ่ความปลอดภยั 
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กฎกระทรวงก าหนดทรพัยส์นิที่ไดร้บัยกเวน้การจดัเกบ็ภาษี (ต่อ)

4. ที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งที่ใชเ้ป็นทางรถไฟหรอืทางรถไฟฟ้า

ซ่ึงใชใ้นกจิการของการรถไฟหรอืการรถไฟฟ้าโดยตรง

5. ทรพัยส์นิที่ใชส้ าหรบัการสาธารณูปโภคและทรพัยส์นิที่ใช้

ประโยชนร์่วมกนัในโครงการของการเคหะแหง่ชาติ

6. ทรพัยส์นิของเอกชนที่ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑต์ามที่ รมว.กค. ก าหนด 

เฉพาะสว่นที่ใชเ้ป็นแหลง่ศึกษาเรยีนรู ้

7. สิง่ปลูกสรา้งที่ใชเ้ป็นบ่อบ าบดัน ้าเสยี
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กฎกระทรวงก าหนดทรพัยส์นิที่ไดร้บัยกเวน้การจดัเกบ็ภาษี (ต่อ)

8. สิง่ปลูกสรา้งที่เป็นบ่อน ้าที่ใชป้ระโยชนเ์พือ่สาธารณะ

9. สิง่ปลูกสรา้งที่เป็นถนน ลาน ร ัว้

10. ที่ดินที่มีกฎหมายหา้มมิใหท้ าประโยชน์

11. ทรพัยส์นิที่เป็นที่ท าการของส านกังานเศรษฐกจิและการคา้ของ

ต่างประเทศ



เพดานภาษี (ม.37)

ประเภทที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้ง

อตัราตาม ม.37

(รอ้ยละ)

เกษตรกรรม 0.15

ที่อยู่อาศยั 0.3

อืน่ๆ นอกจากเกษตรกรรมและ

ที่อยู่อาศยั

1.2

ที่ทิ้ งไวว่้างเปลา่หรอืไม่ไดท้ าประโยชน์ 1.2
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อตัราภาษีที่จดัเกบ็จรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภทที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้ง

มูลค่า 

(ลา้นบาท)

อตัราภาษี

(รอ้ยละ)

เกษตรกรรม 

(บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของ)

ไม่เกนิ 75 0.01

เกนิ 75-100 0.03

เกนิ 100-500 0.05

เกนิ 500-1,000 0.07

เกนิ 1,000 ข้ึนไป 0.10

บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของไดร้บัยกเวน้ อปท. ละไม่เกนิ 50 ลบ. (ม.40)
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อตัราภาษีที่จดัเกบ็จรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภทที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้ง

มูลค่า 

(ลา้นบาท)

อตัราภาษี

(รอ้ยละ)

เกษตรกรรม 

(นิตบิคุคลเป็นเจา้ของ)

ไม่เกนิ 75 0.01

เกนิ 75-100 0.03

เกนิ 100-500 0.05

เกนิ 500-1,000 0.07

เกนิ 1,000 ข้ึนไป 0.10

ปี 2558 มีที่ดินเกษตรกรรม มูลค่าเกนิ 50 ลบ. จ านวน 3,500 แปลง 
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อตัราภาษีที่จดัเกบ็จรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภทที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้ง

มูลค่า 

(ลา้นบาท)

อตัราภาษี

(รอ้ยละ)

ที่อยู่อาศยัหลงัหลกั 

(กรณีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งที่เจา้ของ                 

เป็นบคุคลธรรมดาและมีช่ืออยู่ในทะเบยีน

บา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎร

ในวนัที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น)

ไม่เกนิ 25 0.03

เกนิ 25-50 0.05

เกนิ 50 ข้ึนไป 0.1

บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของไดร้บัยกเวน้ไม่เกนิ 50 ลบ. (ม.41)
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อตัราภาษีที่จดัเกบ็จรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภทที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้ง

มูลค่า 

(ลา้นบาท)

อตัราภาษี

(รอ้ยละ)

ที่อยู่อาศยัหลงัหลกั 

(กรณีสิง่ปลูกสรา้งที่เจา้ของ

เป็นบคุคลธรรมดาและมีช่ืออยู่ในทะเบยีน

บา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบยีนราษฎร

ในวนัที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น)

ไม่เกนิ 40 0.02

เกนิ 40-65 0.03

เกนิ 65-90 0.05

เกนิ 90 ข้ึนไป 0.10

บคุคลธรรมดาเป็นเจา้ของไดร้บัยกเวน้ไม่เกนิ 10 ลบ. (ม.41)
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อตัราภาษีที่จดัเกบ็จรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภทที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้ง

มูลค่า 

(ลา้นบาท)

อตัราภาษี

(รอ้ยละ)

ที่อยู่อาศยัหลงัอืน่ๆ ไม่เกนิ 50 0.02

เกนิ 50-75 0.03

เกนิ 75-100 0.05

เกนิ 100 ข้ึนไป 0.10

ปี 2558 มีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งเพือ่อยู่อาศยั มูลค่าเกนิ 50 ลบ. 12,000 แปลง
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อตัราภาษีที่จดัเกบ็จรงิ (2 ปี ตามบทเฉพาะกาล ม.94 )

ประเภทที่ดิน

และสิง่ปลูกสรา้ง

มูลค่า 

(ลา้นบาท)

อตัราภาษี

(รอ้ยละ)

1. อืน่ๆ 

2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรา้งที่ทิ้ งไวว่้างเปล่าหรือ

ไม่ไดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ (เสียเพิ่ม

0.3 % ทกุ 3 ปี แต่รวมแลว้ไม่เกนิ 3 % (มาตรา 

43))

0-50 0.3

เกนิ 50-200 0.4

เกนิ 200-1,000 0.5

เกนิ 1,000-5,000 0.6

5,000 ข้ึนไป 0.7

อปท. อาจตราขอ้บญัญตัิจดัเก็บภาษีสูงกว่า พรฎ. ไดโ้ดยความเห็นชอบของ คกก.ภาษี

ที่ดินและสิง่ปลูกสรา้งประจ าจงัหวดั

ปี 2555 มีที่ดินฯ เชิงพาณิชย ์มูลค่าเกนิ 1 ลบ. 2,162,500 แปลง
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วิธกีารค านวณสิ่งปลูกสรา้ง (ม. 38, ม.42)

• น ามูลค่าทัง้หมดของที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง (ฐานภาษี) ที่ค านวณได ้หกั

ดว้ยมูลค่าของฐานภาษีที่ไดร้บัการยกเวน้ แลว้คูณดว้ยอตัราภาษีตาม

ประเภทการใชป้ระโยชน์ ผลลพัธท์ี่ไดเ้ป็นจ านวนภาษีที่ตอ้งเสยี

• ที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งใดมีการใชป้ระโยชนร์่วมกนัหลายประเภท ให ้

จดัเกบ็ภาษีตามสดัสว่นการใชป้ระโยชน ์ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่ 

รมว.กค. และ รมว.มท. ร่วมกนัประกาศก าหนด 

(วดัการใชป้ระโยชนใ์หช้ดัเจนกอ่น, กรณีใชป้ระโยชนร์่วมกนัในอาคารใหดู้

สดัสว่น, กรณีใชป้ระโยชนน์อกอาคารใหดู้ตามความจรงิ)
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ตวัอย่างการค านวณภาษี  

1. ที่ดินแปลง A ขนาด 50 ตร.ว. ราคาประเมิน 74,000 บาท/ตร.ว. = 3,700,000 บาท

2. อาคารประเภทตึกขนาด 3 ชั้น อายุการก่อสรา้ง 10 ปี ปลูกสรา้งบนที่ ดินแปลง A

ขนาดพื้นที่อาคารรวม 90 ตร.ม. ชัน้ล่างใชป้ระกอบกิจการรา้นคา้ ชัน้ที่  2 และ 3 เจา้ของใช้

อยู่อาศยั มีช่ือในทะเบียนบา้น) ราคาประเมิน 45,000 บาท/ตร.ม. = 4,050,000 

บาท หกัค่าเสื่อม 10% คงเหลือราคาประเมินจริง = 3,645,000 บาท (รวมราคาท ัง้หมด = 

7,345,000 บาท)

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

ค านวณราคาประเมินตามสดัสว่น = 7,345,000 X 33/100 = 2,423,850 บาท

ค านวณภาษี (อืน่ )ๆ = 2,423,850 X 0.3/100 = 7,271.55 บาท

- ชัน้ 2,3 ขนาดพื้นที่ 60 ตร.ม. คดิเป็นสดัสว่น 60 X 100/90 = 67%

ค านวณราคาประเมินตามสดัสว่น = 7,345,000 X 67/100 = 4,921,150 บาท

ค านวณภาษี (อยู่อาศยั) = มูลค่าไม่ถงึ 50 ลา้นบาท ไดร้บัยกเวน้ภาษี 

28



การบรรเทาภาระภาษี  (บทเฉพาะกาล ม.96,97)

ปีที่ ภาษีที่ตอ้งเสยี

1 ภาษีเก่า + รอ้ยละ 25 ของจ านวนภาษีที่เหลอื

2 ภาษีเก่า + รอ้ยละ 50 ของจ านวนภาษีที่เหลอื

3 ภาษีเก่า + รอ้ยละ 75 ของจ านวนภาษีที่เหลอื

บรรเทาภาระภาษีใหผู้เ้สยีภาษีที่มีภาระภาษีเพิม่ข้ึนใน 3 ปีแรก
โดยใหช้ าระภาษีตามจ านวนที่ตอ้งเสยี หรอืพงึช าระในปีก่อน
(ภาษีบ ารุงทอ้งที่ หรอืภาษีโรงเรอืนและที่ดิน) รวมกบัจ านวน
ภาษีที่เหลอื

ยกเวน้ภาษีส าหรบัเจา้ของที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้ง ซึ่งเป็น                   
บคุคลธรรมดาและใชป้ระโยชน์ในการประกอบกษตรกรรม
ใน 3 ปีแรก
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1. อปท. อาจจดัใหม้ีการส ารวจที่ดิน/สิง่ปลูกสรา้งเพื่อใหท้ราบขอ้มูลในเขต

2. ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นประกาศก าหนดระยะเวลาการส ารวจ แต่งต ัง้พนักงานส ารวจ โดยปิดประกาศใหท้ราบ

ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั

3. พนักงานส ารวจมีหนา้ที่และอ านาจส ารวจขอ้มูลเกี่ยวกบัประเภท จ านวน ขนาดการใชป้ระโยชน์ของที่ดิน/

สิง่ปลูกสรา้ง และรายละเอยีดอืน่ที่จ าเป็น

4. พนักงานส ารวจมีอ านาจเขา้ไปในที่ดิน/สิง่ปลูกสรา้ง เรยีกเอกสาร/หลกัฐานอืน่ และอาจขอให ้

ผูเ้สยีภาษีช้ีเขตที่ดินหรอืใหร้ายละเอยีดอืน่ที่จ าเป็น

5. ให ้อปท. จดัท าบญัชีรายการที่ดินสิง่ปลูกสรา้ง และปิดประกาศไม่นอ้ยกว่า  30 วนั พรอ้มทัง้จดัสง่ขอ้มูล

ใหผู้เ้สยีภาษีแต่ละรายตามประกาศทราบดว้ย

6. ถา้ผูเ้สยีภาษีเหน็ว่าขอ้มูลการส ารวจไม่ถกูตอ้งใหย้ื่นค ารอ้งขอแกไ้ขต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ่น โดยตอ้งแจง้ผล

ภายใน 30 วนันับแต่ไดร้บัค ารอ้ง

7. กรณีการใชป้ระโยชน์ในที่ดินหรอืสิง่ปลูกสรา้งเปลี่ยนไป ท าใหเ้สยีภาษีสูงข้ึนหรอืลดลง ใหผู้เ้สยีภาษีแจง้ 

อปท. ภายใน 60 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงหรอืวนัที่รูเ้หตดุงักลา่ว 

การส ารวจและจดัท าบญัชีรายการที่ดิน/สิง่ปลูกสรา้ง (ม.26-34)
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1. ให ้อปท. แจง้การประเมินภาษีโดยสง่แบบใหผู้เ้สยีภาษีภายในเดือน ก.พ.

2. ใหผู้เ้สยีภาษีช าระภาษีตามแบบแจง้การประเมินภายในเดือน เม.ย.

3. ผูเ้สยีภาษีอาจขอผ่อนช าระภาษีเป็นงวดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4. หากพบว่าประเมินภาษีผิดพลาดหรอืไม่ครบถว้น อปท. มีอ านาจทบทวนการ

ประเมินภาษีใหถ้กูตอ้งไดภ้ายใน 3 ปี 

5. ผูใ้ดเสยีภาษีโดยไม่มีหนา้ที่ตอ้งเสยีหรอืเสยีเกนิจ านวนที่ตอ้งเสยีมีสทิธยิื่นค ารอ้ง

ขอคนืเงนิภายใน 3 ปี หากตรวจสอบพบว่าประเมินภาษีผิดพลาด ใหค้นืเงนิแกผู่ร้อ้ง  

และเสยีดอกเบี้ยแกผู่ร้อ้งในอตัรารอ้ยละ 1/เดือน นบัแต่วนัยื่นค ารอ้งขอรบัคนืเงนิ

การประเมินภาษี การช าระภาษี การคนืภาษี (ม.44-54)
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1. พ.ร.ฎ. ลดภาษีบางประเภทเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพความจ าเป็นทาง

เศรษฐกจิ สงัคม เหตกุารณ์ กจิการ หรอืสภาพแหง่ทอ้งถิ่นไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 90

2. กรณีที่ดิน/สิ่งปลูกสรา้งไดร้บัความเสียหายหรือถูกท าลายดว้ยเหตุอนัพน้วิสยั

หรอืถกูท าลาย หรอืช ารุดเสยีหายจนเป็นเหตุตอ้งซ่อมแซมในสว่นส าคญั ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่นโดยความเห็นชอบของ คกก.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งประจ าจงัหวดัมี

อ านาจลดหรอืยกเวน้ภาษีได ้

การลด ยกเวน้ภาษี (ม.55-57)
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1. ภาษีที่มิไดช้ าระภายในเวลาที่ก าหนด ใหถ้อืเป็นภาษีคา้งช าระ

2. ให ้อปท. แจง้เตอืนผูม้ีภาษีคา้งช าระมาช าระภาษีภายในเดือน พ.ค. 

3. ภายในเดือน ม.ิย. ให ้อปท. แจง้รายการภาษีคา้งช าระให ้สนง.ที่ดินซึ่งที่ดิน/สิ่งปลูกสรา้ง

ทราบเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการหา้มจดทะเบียนสทิธินิติกรรม  โอนกรรมสทิธิ์หรือสทิธิ

ครอบครองในที่ดิน/สิง่ปลูกสรา้ง

4. เม่ือพน้ 90 วนันับแต่ไดร้บัหนังสอืแจง้เตือน ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นโดยความเห็นชอบของ ผวจ.   

มีอ านาจออกค าส ัง่ยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผูเ้สยีภาษี5. ไม่ช าระภาษีภายใน

ก าหนด

5.1 เสยีเบี้ยปรบั 40 % ของภาษีคา้งช าระ เวน้แต่จะไดช้ าระภาษีก่อนไดร้บัหนังสอืแจง้

เตือนใหเ้สยีเบี้ยปรบั 10 % หรือหากช าระภายในเวลาก าหนดตามหนังสอืแจง้เตือนใหเ้สยี

เบี้ยปรบั 20 %

5.2 เสยีเงนิเพิม่ 1 % ต่อเดือนของภาษีคา้งช าระ (ไม่น าเบี้ยปรบัมาค านวณรวม)

ภาษีคา้งช าระ เบี้ยปรบั เงนิเพิม่ (ม.58-72)
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1. ใหผู้เ้สยีภาษียื่นค ารอ้งคดัคา้นและขอใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นทบทวนการประเมินหรอืเรยีก

เกบ็ภาษี (กรณีช าระภาษีเพิม่เตมิ) ภายใน 30 วนั

2. ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ่นพิจารณาค ารอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนั หากไม่เสร็จใหถ้ือว่า

เห็นชอบกบัค ารอ้ง  กรณีผูบ้ริหารทอ้งถิ่นไม่เห็นชอบดว้ยกบัค ารอ้ ง ผูเ้สียภาษีมีสิทธิ

อทุธรณ์ต่อ คกก.พจิารณาอทุธรณ์การประเมินภาษีภายใน 7 วนั

3. ให ้คกก.พจิารณาอทุธรณ์พจิารณาอทุธรณ์ภายใน 60 วนั ขยายไดอ้กี 30 วนั หากผูอ้ทุธรณ์

ไม่พอใจผลการพจิารณาอทุธรณ์ใหม้ีสทิธิฟ้องคดีภายใน 30 วนั

4. การคดัคา้นและอทุธรณ์ไม่เป็นเหตใุหท้เุลาการช าระภาษี

การคดัคา้นและอทุธรณ์การประเมินภาษี (ม.73-82)
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