
สิ่งท่ีตองตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

 

1. หนังสือขอใหตรวจสอบรายการที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

 1.1 แบบบญัชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

  - เปรียบเทียบขอมูลรายการที่ดิน กับ ขอมูลโฉนดที่ดิน 

  - เปรียบเทียบขอมูลลักษณะการทําประโยชน กับ ขอมูลดังนี้ 

   ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 

    หลักเกณฑการใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม 

    หลักเกณฑการใชเปนที่อยูอาศัย 

   กฎกระทรวง 

    กําหนดท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ 

  - เปรียบเทียบขอมลูประเภทสิ่งปลูกสราง กับ ขอมูลคํานิยามประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมิน 

ทุนทรัพยโรงเรือนสิ่งปลูกสราง 

  - เปรียบเทียบขอมูลลักษณะสิ่งปลูกสราง / อายุโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง กับ ขอมูลของสิ่งปลูกสราง 

 1.2 กรณีขอมูลไมถูกตอง แจงขอแกไขขอมูล ภายใน 15 วัน 

2. หนังสือแจงการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

 2.1 หนังสือแจงการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

  - เปรียบเทียบขอมูล ที่ดิน / สิ่งปลูกสราง / อาคารชุด/หองชุด กับ ขอมูลแบบแสดงรายการคํานวณ

ภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสราง 

  - เปรียบเทียบขอมูลการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (จํานวนเงิน) กับ ขอมูลคําอธิบายเพ่ิมเติม

ประกอบหนังสือแจงการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางฯ 

 2.2 แบบแสดงรายการคํานวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

  - เปรียบเทียบขอมูลที่ดิน กับ ขอมูลโฉนดที่ดิน 

  - เปรียบเทียบขอมูลลักษณะการทําประโยชน กับ ขอมูลดังนี ้

   ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย 

    หลักเกณฑการใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม 

    หลักเกณฑการใชเปนที่อยูอาศัย 

   กฎกระทรวง 

    กําหนดท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ 

  - คํานวณเปน ตร.ว. (1 ไร = 400 ตร.ว. , 1 งาน = 100 ตร.ว.) 

  - เปรียบเทียบ ราคาประเมินตอ ตร.ว. กับ ขอมูลดังนี้ 

    ระบบเผยแพรราคาประเมินผานเว็บไซต ของกรมธนารักษ (http://property.treasury.go.th/ 

pvmwebsite/) 

 

 



   กฎกระทรวง 

    กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคํานวณมูลคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ไมมี

ราคาประเมินทุนทรัพย 

    กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย อัตราภาษี และรายละเอียด

อ่ืนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

  - รวมราคาประเมินที่ดิน (คํานวณเปน ตร.ว. x ราคาประเมินตอ ตร.ว.) 

  - เปรียบเทียบขอมูลประเภทสิ่งปลูกสราง กับ ขอมูลคํานิยามประกอบบัญชีกําหนดราคาประเมิน 

ทุนทรัพยโรงเรือนสิ่งปลูกสราง 

  - เปรียบเทียบขอมูลขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสราง (ตร.ม.) / อายุสิ่งปลูกสราง กับ ขอมูลสิ่งปลูกสราง 

  - เปรียบเทียบขอมูลราคาประเมินสิ่งปลูกสราง ตอ ตร.ม. กับ ขอมูลดังนี้ 

    ระบบเผยแพรราคาประเมินผานเว็บไซต ของกรมธนารักษ (http://property.treasury.go.th/ 

pvmwebsite/) 

   กฎกระทรวง 

    กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคํานวณมูลคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ไมมี

ราคาประเมินทุนทรัพย 

    การกําหนดราคาประเมินหองชุดและการจัดทําบัญชีราคาประเมินหองชุด 

    กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย อัตราภาษี และรายละเอียด

อ่ืนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

  - รวมราคาสิ่งปลูกสราง (ขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสราง (ตร.ม.) x ราคาประเมินสิ่งปลูกสราง ตอ ตร.ม.) 

  - เปรียบเทียบขอมูลคาเสื่อม (รอยละ) กับ ขอมูลตารางกําหนดอัตรารอยละของคาเสื่อมโรงเรือน 

สิ่งปลูกสราง ตามระเบียบของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรยีกเก็บ

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

  - ราคาประเมินสิ่งปลูกสรางหลังหักคาเสื่อม  

(รวมราคาสิ่งปลูกสราง - (รวมราคาสิ่งปลูกสราง * คาเสื่อม / 100)) 

  - รวมราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสราง  

(รวมราคาประเมินที่ดิน + ราคาประเมินสิ่งปลูกสรางหลังหักคาเสื่อม) 

  - ราคาประเมินสิ่งปลูกสรางแบงตามสัดสวน (เฉพาะกรณีที่มีการใชประโยชนหลายประเภท) 

สัดสวน = ขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสราง (ตร.ม.) * 100 / รวมพ้ืนที่ (ตร.ม.) 

และ (สัดสวน * รวมราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสราง / 100) 

  - เปรียบเทียบขอมูลคงเหลือราคาประเมินทุนทรัพยที่ตองเสียภาษี / อัตราภาษี (รอยละ) กับ ขอมูล

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาล มาตรา 94 , 95 (เฉพาะกรณี

ป 2563-2564) 

  - เงินภาษีที่ตองชําระ (คงเหลือราคาประเมินทุนทรัพยที่ตองเสียภาษี * อัตราภาษี / 100) 

 

 



  - ตรวจสอบการยกเวนภาษี ดังนี ้

   พระราชบัญญัติ 

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 มาตรา 8 , 40 , 41 , บทเฉพาะกาล 96 

   กฎกระทรวง 

    ทรัพยสินที่ไดรับการยกเวนจากการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 

   ประกาศกระทรวงการคลัง 

    ยกเวนภาษีของมูลนิธิหรือองคการหรือสถานสาธารณกุศล 

    ยกเวนมูลคาของฐานภาษี บุคคลธรรมดาใชเปนที่อยูอาศัยและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

    ทรัพยสินของเอกชนเฉพาะสวนที่ไดยินยอมใหทางราชการจัดใหใชเพ่ือสาธารณประโยชน 

 2.3 คําอธิบายเพ่ิมเติมประกอบหนังสือแจงการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางฯ 

  - เปรียบเทียบขอมูลภาษีทั้งหมดท่ีคํานวณได กับ แบบแสดงรายการคํานวณภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

  - ไดรับการลดภาษี (ลดภาษี (มาตรา 55) + ลดภาษี (มาตรา 56 และ 57)) 

  - เปรียบเทียบขอมูลลดภาษี (มาตรา 55) กับ ขอมูลดังนี้ 

   พระราชกฤษฎีกา 

    ลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2563 

    ลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563 

    (ภาษีท่ีคํานวณได * ลดภาษีรอยละ / 100) 

  - เปรียบเทียบขอมูลลดภาษี (มาตรา 56 และ 57) กับขอมูลพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

พ.ศ. 2562 มาตรา 56 , 57 

  - ภาษีที่คํานวณไดหลังจากการลดภาษี (ภาษีทั้งหมดที่คํานวณได - ไดรับการลดภาษี) 

  - เปรียบเทียบขอมูลภาษีที่ตองชําระหรือพึงชําระในป พ.ศ. 2562 กับ ขอมูลดังนี้ 

   พระราชบัญญัติ 

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาล มาตรา 97 

   ภาษีบํารุงทองที่ท่ีชําระหรือพึงชําระในป พ.ศ. 2562 

   ภาษีโรงเรือนและที่ดินท่ีชําระหรือพึงชําระในป พ.ศ. 2562 

    (ภาษีบํารุงทองที่ + ภาษีโรงเรือนและที่ดิน) 

  - ภาษี (สวนตาง) (ภาษีทีค่ํานวณไดหลังจากการลดภาษี - ภาษีที่ตองชําระหรือพึงชําระในป พ.ศ. 2562) 

  - หากจํานวนนอยกวาหรือเทากับศูนย จะไมไดรับการบรรเทาภาระภาษี (การบรรเทาภาระภาษ ี= 0) 

  - หากจํานวนมากกวาศูนย จะไดรับการบรรเทาภาระภาษี รอยละ 25 ของสวนตาง ตามระราชบัญญัติ 

ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาล มาตรา 97 

(การบรรเทาภาระภาษี = ภาษี (สวนตาง) * 25 / 100) 

  - รวมคาภาษีที่ตองชําระ (ภาษีท่ีคํานวณไดหลักจากการลดภาษี + การบรรเทาภาระภาษี) 

 2.4 กรณีขอมูลไมถูกตอง ใหยื่นคํารองคัดคานตอผูบริหารทองถิ่นภายใน 30 วัน 


