
การอบรมหลกัสูตร อาํนวยการทอ้งถินระดบัสูง รุ่นที  1 
วนัจนัทร์ที 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ศ.ดร.ศุภลักษณ์  พนิิจภวูดล 



 ความสามคัคีนนั อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพอ้ง

กนัโดยไม่แยง้กนั ความจริงงานทกุอย่างหรือการอยู่เป็นสงัคม

ย่อมตอ้งมีความขดัแยง้กนั ความคิดต่างกนั ซึงไม่เสียหาย แต่

อยู่ทีจิตใจของเรา ถา้เราใชห้ลกัวิชาและความปรองดองดว้ย

การใชป้ัญญา การแยง้ต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์ ถา้มีรากฐาน

ของความคิดอย่างเดียวกนั รากฐานของความคิดนนัคือ แต่ละ

คนจะตอ้งทําใหบ้า้นเมืองมีความสขุมีความเป็นปึกแผ่น ...” 
 
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
พระราชทานแก่ผู้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ ศาลาดสุดิาลยั  
วนัองัคารที่ 29 ตลุาคม 2517 

 ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



    

       ในการจดัเกบ็ภาษีทรพัยส์นิระดบัทอ้งถนิ ประกอบดว้ยแนวคดิสาํคญัทจีาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึ ไดแ้ก่ 

1 4 3 2 

แนวคิดการจดัเกบ็ภาษีทรพัยส์นิระดบัทอ้งถนิ 

ทมีาและความจาํเป็นใน

การหารายได ้

และการใชจ้า่ย 

 (งบประมาณแผ่นดิน) 

 ของรฐัและทอ้งถนิ 

 

แนวคิดและหลกัการที

นํามาใชใ้นการกาํหนด

บทบญัญตั ิ

กฎหมายภาษีทรพัยส์นิ 

ทฤษฎภีาษีทรพัยส์นิ 

และบทวิเคราะห์

พระราชบญัญตัภิาษี

โรงเรอืนและทดีินฯ 
 

ขอ้พจิารณาการใชอ้ตัรา

ภาษีสูง (รอ้ยละ12.5 ของ

ค่ารายปี)  

ทมีีผลกระทบต่อจาํนวน

ค่าภาษี 

 

 

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



  หลักการภาษีทรัพย์สินและแนวคดิทใีช้ใน

การพจิารณาเนือหาบทบัญญัต ิ

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



  ฐานภาษี/คาํนวณภาษี/การจัดเกบ็ทรัพย์สินและโครงสร้างภาษีและการยนืแบบแสดงรายการภาษี) 

หลักการภาษีทรัพย์สินและโครงสร้างกฎหมาย 

ข้อพจิารณาปัญหาบทบญัญัต ิ 
ภาษีโรงเรือนและทีดินฯ/ภาษีบาํรุงทอ้งที 
�     ขาดเนือหาบทบญัญตัิในพระราชบญัญตัิในส่วนสาํคญัแต่

ระบุใหม้ีการออกอนุบญัญตัิ รวมถึง 
      การคาํนวณภาษีทีขาดความชดัเจน(ฝ่ายบริหารกาํหนดวธิีการ

คาํนวณโดยออกอนุบญัญตัิ)  
�     การกาํหนดขอบเขตความหมายของสิงทีเป็นมูลเหตุใหม้ีการ

เสียภาษีทีขาดสาระสาํคญัทีจะทาํใหเ้ขา้ใจได ้
       และความหมายของค่ารายปีทีเขา้ใจแตกต่างกนั มาตรา 5 
 

หลกัการภาษทีรัพย์สิน 
             เนือหาสาระบทบญัญตัิเอืออาํนวยใหผู้เ้สียภาษีคงทรัพยไ์ว้

ไดน้านทีสุดอยา่งไร 
�  ความแตกต่างของทรัพยส์ินแต่ละประเภท 
�  การจดัเกบ็ตอ้งมุ่งประสงคต์วัทรัพย ์
� ทรัพยส์ินยอ่มมีการเสือมค่า 
� อตัราภาษีตอ้งไม่ทาํลายตวัทรัพย ์(ไม่สูงเกินไป) 

1. 2. 

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



หลกัการภาษีทรัพย์สินและโครงสร้างกฎหมาย (ต่อ) 
                 ฐานภาษี/คาํนวณภาษี/การจัดเก็บภาษีและการยนืแบบแสดงรายการภาษี 

�การกาํหนดมาตรการยกเว้นภาษีที่ให้ความสําคญักบัการใช้ประโยชน์ในลกัษณะการเป็นที่พกัอาศยั 
    โดยไมจ่ํากดัเนือ้ที่หรือขนาดของโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้าง รวมถึงสนบัสนนุการถือครองแบบ 
    ไมท่ําประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้าง(ปิดไว้ตลอดปี)มาตรา 9 
�   การกาํหนดอัตราภาษีทีสูงเกนิสมควร (ร้อยละ 12.5 ของคา่รายปี) มาตรา 8 
�   การขอความเป็นธรรมจากศาลภายใต้เงื่อนไขของการชําระคา่ภาษี  
       (ศาลประทบัรับเป็นฟ้อง)มาตรา 39 
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ทฤษฎีภาษทีรัพย์สิน 

ศาสตราจารย์ ดร.ศภุลกัษณ์ พินิจภวูดล 
คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 

การจัดเก็บทรัพย์สิน 

ความหมายของ 

“ทรัพย์สิน” 

มูลเหตุของการจัดเกบ็ภาษีจาก

ทรัพย์สินทคีรอบครอง ทรัพย์สินเป็นสิงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบคุคลในอนัที่จะเสียภาษี 

ความหมายของ 

“ทรัพย์สิน” 

แนวความคดิเกยีวกับทรัพย์สิน 

สิ่งที่มีความคงทน (ทางกายภาพ) (หรือ) ความมัง่คัง่ที่มีลกัษณะคงทนถาวร 
(หรือ) เป็นสิ่งที่รวมกนัเป็นทรัพย์สมบตัิของผู้ เสียภาษี 

เป็นการจดัเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่ครอบครอง (และ) เป็นการจดัเก็บรายได้ 
หรือทรัพย์สมบตัิซึง่บคุคลสะสมไว้ในรูปของทรัพย์สิน รวมทัง้ประโยชน์ที่เกิด

จากทรัพย์สินด้วย  



วธิีการจัดเกบ็ภาษี 

วิธีทางอ้อม (ฐานเงนิได้) 

2 

การจดัเก็บผ่านทางเงินได้ (ค่าเช่า, เงินปันผล, ดอกเบีย้) 

การจดัเก็บจากทรัพย์สินในรูปเงินได้ 

วิธีทางตรง (ฐานทรัพย์สิน) 

1 

มลูค่าสว่นเพิ่มสงูขึน้ของทรัพย์สนิ 

การจัดเกบ็จากยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินทกุประเภท 

การโอนทรัพย์สนิ  การให้เปลา่มี

ค่าตอบแทน  
=ค่าธรรมเนียมการ

จดทะเบียน 

แนวทางการจัดเก็บภาษี 

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



ประเดน็ทพีงึพจิารณาในการกาํหนดการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน 

ความแตกต่างระหว่าง  การจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน VS การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน 

การจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน มีความหมายกว้างกว่า การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน เพราะ  
 - เป็นการจัดเก็บภาษีจากตัวทรัพย์สนิ (เฉพาะจากตัวทรัพย์) 
 - เป็นการจัดเก็บภาษีจากผลประโยชน์ทงีอกเงยจากทรัพย์สิน  
 
การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สนิ เป็นการจัดเก็บภาษีเฉพาะจากตัวทรัพย์สิน (มูลค่า) 
 
ลักษณะของการจัดเกบ็ภาษีจากการถือครองทรัพย์สินของบุคคล 
 - เก็บรักษาทรัพย์สิน 
 - การจาํหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินทถีือครอง  
 
 ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



การจัดเกบ็ภาษีจากการโอนทรัพย์สิน 

ลักษณะของการโอนทรัพย์สิน 
 - การโอนแบบให้เปล่า 
 - การโอนแบบมีค่าตอบแทน 

มีลักษณะเป็นการลงทุนประเภทหนึง 
   เข้าลักษณะการจัดเก็บในฐานะการบริโภค

มากกว่าการจัดเก็บบนฐานทรัพย์สิน = เพราะมิได้
มุ่งทตีัวทรัพย์สิน แต่มีวัตถุประสงค์เป็นการใช้จ่าย

เพอืการลงทุน 

แนวความคดินีตรงตรงกับ มาตรา 4 พระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า

ด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้า

หรือหากาํไร (ฉบับท ี342) พ.ศ. 2541 
กาํหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์เฉพาะทตี้อง

จดทะเบียนสิทธิ และนิตกิรรม ข้อ 1-6 เป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหา

กาํไรทีต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (ม.91/2(6)

ประมวลรัษฎากร) 
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การกาํหนดอัตราภาษีทรัพย์สิน 

ผลกระทบของการใช้อัตราภาษีต่อระบบภาษีทรัพย์สิน 
                - หากกาํหนดอัตราภาษีไม่สูงเกนิไป = ผู้เสียภาษีสามารถนําเงนิได้ทีงอกเงย
จากตัวทรัพย์สินมาชาํระเป็นภาษีได้ 
                 - หากกาํหนดอัตราภาษีทีเหมาะสม = มีผลลัพธ์เช่นเดียวกับการจัดเกบ็เงนิได้ 
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ตัวอย่าง 

โจทก์ :      ผู้มีทุนทรัพย์มูลค่า       100,000        บาท 
                 ดอกผล                             5,000        บาท 
วธิีคิด:     หากรัฐต้องการได้เงนิจากบุคคลนีเป็นจาํนวน     500     บาท 
                ทาํได้ 2 แนวทาง = ได้จาํนวนเงนิเก็บเท่ากัน 
1) จัดเก็บภาษีทรัพย์สินอัตรา 0.5 % = 0.5 x 100,000 = 500 
                                               100 
2) จัดเก็บภาษีเงนิได้อัตรา 10% = 10 x 5,000 = 500 
                                        100 
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ข้อดีของการจัดเกบ็ภาษีจากฐานทรัพย์สิน 

z1. เป็นการจัดเก็บภาษีจากความมังคงัรํารวยของบุคคล (สิง

แสดงความสามารถของบุคคล) 
z2. เป็นการจัดเก็บภาษีจากความมังคงัทปีรากฏ และไม่เป็น

อุปสรรคต่อการผลิตรายได้ 
z3. เป็นสิงกระตุ้นให้เกิดการสาํรวจทรัพย์สินของภาคเอกชน เป็น        

ผลดีต่อการบริหารภาษี และทาํให้ง่ายต่อการยนืแบบแสดงการ

เสียภาษีประเภทอนืๆ ด้วย 
z4. เป็นภาษีทเีหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
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แนวความคดิเกยีวกบัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

การประเมนิมูลค่ารายปี (Annual Value) = การประมูลค่าการให้เช่าทรัพย์สินเป็นรายปี เรียกว่า “มูลค่ารายปีสุทธิ” 

 มูลค่ารายปีสุทธิ = มูลค่าเช่าทคีดิคาํนวณจากการให้เช่าทรัพย์สนิในแต่ล่ะปี เฉลียมูลค่าออกเป็น
ส่วนๆ โดยพจิารณาจากค่าเช่า ให้มีการหกัค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซม การประกันภยั และค่าใช้จ่ายอนืๆ 

ทใีช้ในการบาํรุงรักษาทรัพย์สนิให้ทรัพย์สนิคงสภาพเดมิ  

ใช้ได้ดี - ต้องเป็นทรัพย์สินทีปรากฏหลักฐานการซือขายในตลาด 
- ต้องมีหลักฐานการเช่า เช่นการเช่าทดีนิ หรือโรงเรือน 

สรุปการประเมนิมูลค่ารายปี 
=เป็นการเฉลียมูลค่าออกเป็นส่วนๆ โดยพจิารณาจากค่าเช่า และเฉลียสัดส่วนทีผู้เสียภาษีต้องแบกรับ
กระจายไปตามจาํนวนปี 
=ต้องคาํนึงถงึปัจจัยอนืๆ ทีไม่สามารถคดิออกมาเป็นตัวเงนิได้ด้วย 
=สาระสาํคัญขนึอยู่กับการประมาณการของรายได้สุทธิในอนาคตตามแนวคดิทวี่าผู้ประเมินราคาควร
กาํหนดรายได้เฉลียต่อปีทีคาดว่าผู้ประเมิน ราคาควรกาํหนดรายได้เฉลียต่อปีทีคาดว่าจะได้รับใน

อนาคตอย่างมีเหตุผล  
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แนวความคดิเกยีวกบัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ต่อ) 

การประเมนิมูลค่าตามทาํเลทีตัง (Site Value) => ให้ความสาํคัญกับสภาพแวดล้อมของทรัพย์สิน 
ได้แก่  - ทําเลที่ตัง้  

- การปรับระดบัที่ดิน  
- การระบายนํา้ 
- การแผ้วถางที่ดิน  
- การกระทําการด้านสารธารณปูระโภคตา่งๆ 

การประเมนิมูลค่าทีดนิ (Land Value) => การคดิภาษีตามมูลค่าทีดนิก่อนการขาย 
หลัก - เป็นการประเมินตามการใช้ประโยชน์สงูสดุ หรือดีที่สดุของที่ดิน 

- ให้ค่าทรัพย์สินตามประโยชน์ที่ใช้สอยสงูสดุ มกัมีการจดัแบง่ที่ดินตามกฎหมาย 
- เชื่อมโยงกบัการวางแผน หรือการจดัแบง่ผืนที่ดิน รวมถึงหลกัการซือ้ขายผืนที่ดินดัง้ดิม  
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บทวิเคราะห์ความเกียวพันระหว่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเชิงเศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย 

ความหมาย/ลักษณะของทรัพย์สิน 
เชิงกฎหมาย     
- ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ป่าไม้, พนืดนิ,โรงเรือน 
- ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ เช่น ศิลปวัตถุ, ทองคาํแท่ง, ตราสารแสดงสิทธิในหนีธนาคาร 
เชิงเศรษฐศาสตร์ 
- ทรัพย์สินทีสามารถผลิตเงนิได้ เช่น บ้านพกัอาศัย, หุ้น, สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี (จาํนํา, จาํนอง) 
- ทรัพย์สินทไีม่สามารถผลิตเงนิได้ เช่น อัญมณี, เครืองประดับ, ศิลปวัตถุ, ทองคาํแท่ง, ทดีนิมีสิงปลูกสร้าง                                                                                                                        
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การแบ่งทรัพย์สินตามกฎหมายไทย 

z1) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

 
z2) ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ 
ปพพ. (แต่การพจิารณากรณีทรัพย์สินตามกฎหมายภาษีทรัพย์สินไม่นําความหมายในกฎหมายอืนมาใช้บังคับ (หลักความเป็นเอกเทศของ

กฎหมาย) 

ม.138 : ทรัพย์สินหมายความรวมทังทรัพย์ และวัตถุไม่มีรูปร่างซึงอาจมีราคาและอาจ  ถือเอาได้ 
ม.139 : อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทดีนิและทรัพย์สินอันติดอยู่กับทีดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือ

ประกอบเป็นอันเดียวกับทดีินนัน และหมายความรวมถงึทรัพยสิทธิอันเกียวกับทีดินหรือทรัพย์อันติดอยู่

กับทดีนิหรือประกอบเป็นอันเดียวกับทีดินนันด้วย  
ม.140 : สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิอัน

เกียวกับทรัพย์สินนันด้วย 
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ความหมายของภาษีทรัพย์สิน 

 
zความหมายอย่างกว้าง : ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีทจีัดเกบ็จากทรัพย์สินโดยตรงมีการ

กาํหนดมูลค่าแห่งทรัพย์สินไม่ว่าจะอยู่ในรูปของราคาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์

งอกเงยจากทรัพย์สิน 
zความหมายอย่างแคบ : ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีทจีัดเก็บจากตัวทรัพย์สินเท่านัน 

ดงันัน หากทรัพย์สินนันผลิตรายได้เพมิพูนขึนมาจงึเป็นการจดัเกบ็ภาษีจากเงนิได้

ของทรัพย์สิน (มิใช่ภาษีจากฐานทรัพย์สินแต่เป็นการเกบ็ภาษีจากฐานเงนิได้) 
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การจําแนกประเภทภาษีทรัพย์สิน 

ภาษีทรัพย์สิน 
(นํามูลค่าทงัหมดของทรัพย์สินมารวมกนั) 
- ภาษีทรัพยส์มบตัิ 
- ภาษีมรดก 
- ภาษีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

ภาษีทรัพย์สินเฉพาะอย่าง 
- ภาษีทีดิน 
- ภาษีการโอนแบบมีค่าตอบแทน 
- ภาษีผลไดจ้ากทุน 
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ภาษีโรงเรือนและทีดนิ พ.ศ. 2475 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พนิิจภวูดล 
คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การกาํหนดฐานภาษี 

 ผู้มหีน้าทเีสียภาษ ี

2.1.1  

ทรัพย์สินทอียู่ในข่ายเสียภาษ ี(ม.6) 
ก) โรงเรือนสิงปลูกสร้างอย่างอนื 
ข) ทดีนิซึงปลูกสร้างโรงเรือน /สิง

ปลูกสร้างอย่างอนื 
ค) บริเวณต่อเนืองกบัทดีนิซงึปลูก

สร้างโรงเรือน /สิงปลูกสร้าง

อย่างอนื 

2.1.2 ทรัพย์สินทไีม่ต้องเสียภาษ 
ก) ประเภทของทรัพย์สินทไีม่ต้องเสียภาษ ี(ม.9) 
1) ทรัพย์สนิที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ม.9/ม.6ทวิ) 

- ทรัพย์สนิที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของรัฐ และด้านการบริหารสาธารณะ 
- ทรัพย์สนิประเภทโรงเรือน หรือสิง่ปลกูสร้าง (ม.9(5) (6), ม.6 ทวิ) 

2) ทรัพยส์ินทีไดร้ับการงดเวน้ภาษี (ม.10) 
 
ข) ลกัษณะของทรัพย์สินทมี่ต้องเสียภาษ ี(ม.9, ม.10, ม.6 ทว)ิ 
1) ทรัพยส์ินฝ่ายพระมหากษตัริย ์
2) ทรัพยส์ินของรัฐบาลทีใชใ้นกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ/ทรัพยส์ินของการทาง

รถไฟแห่งประเทศไทยทีใชใ้นกิจการรถไฟโดยตรง 
 
ค) บทวเิคราะห์แนวความคดิและหลกัการพนืฐานกฎหมายภาษอีากรกบั

การกาํหนดลกัษณะทรัพย์สินทีไม่ต้องเสียภาษี 

2.1.3 
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- ทรัพย์สินทีอยู่ในครองครองของผู้เสียภาษ ี
- ตวัผู้เสียภาษ ี

 
� ลกัษณะของผู้ครองครองทรัพย์สินทีได้รับการ

ยกเว้นภาษ ี
   - รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ 
   - รัฐวสิาหกจิของรัฐบางประเภททีใช้ในกจิการ

รัฐบาล หรือสาธารณะ  
   - บุคคลธรรมดา (ปิดโรงเรือนไว้ตลอด 365 
วนั) 

ผู้มีหน้าทเีสียภาษี (ม.40) 

- เจ้าของทรัพย์สิน 
- เจ้าของโรงเรือน /สิงปลูกสร้างอย่างอืนๆ 

 
� ผู้รับภาระภาษีโดยตรง 

 
   - การยืนแบบพมิพ์ (ม.19) (แผนภาพ A) 
   - การกรอกแบบพมิพ์ (ม.20) (แผนภาพ B) 

การกาํหนดฐานภาษี 
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แผนภาพ A 
ยนืแบบพมิพ์ 

(หลกั) 
(ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี) 

(ยกเว้น) 

เหตจุําเป็นเกิดจากสาธารณภยั /พ้นวิสยัที่จะป้องกนัได้

โดยทัว่ไป และเกิดในปีที่ลว่งมาแล้ว (ม.19) 

ผู้ เช่า /ผู้ครอบครองทรัพย์สนิ  
= อยู่ในบงัคบัและมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัผู้

ประเมนิ เพียงแต่เท่าที่เกี่ยวกบัการถามตอบ   

พนกังานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ที่ทรัพย์สินตัง้อยู่ 

กรณีพนกังานเจ้าหน้าที่ไมไ่ด้รับแบบพิมพ์ /กรณีจําเป็นเพื่อ

ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี = พนกังานเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจ 

หนงัสือสอบถามให้ตอบข้อความตามแบบพิมพ์ 

ต้องตอบคําถามและสง่คืนภายใน 30 วนั นบั

แต่วนัได้รับหนงัสือ 

ผู้รับประเมนิ  
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แผนภาพ B 
z หลักเกณฑ์การกรอกและยนืแบบพมิพ์ (ม.20)  
z ของผู้รับประเมนิ/ผู้เช่า/ผู้ครองทรัพย์สนิ 
z 1. กรอกรายการในแบบพมิพ์ตามความเป็นจริงตามความรู้ความเหน็ของ

ตนให้ครบถ้วน 
z 2. รับรองความถูกต้องของข้อความ 
z 3. ลงวันที/เดือน/ปี และลายมือชือของตนกาํกับไว้ 
z 4. ส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าทีแห่งท้องทีทีทรัพย์สนินันตังอยู่ 
z 5. ส่งคืนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน 
z ถงึเจ้าพนักงานเจ้าหน้าทีกไ็ด้ (ถือวันส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นวันยนื

แบบพมิพ์) 
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ทรัพย์สินทอียู่ในข่ายการเสียภาษี

(มาตรา6) = 3 ประเภท 

โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่น  
(ม. 5) => ให้ความหมายถึงแพด้วย 
“ที่ดิน” => ให้ความหมายถึงทางนํา้ 

 บ่อนํา้ สระนํา้ ฯลฯ  

การตีความหมาย 
� วตัถปุระสงค์ของกฎหมาย 

 
กฎหมายเดิม  (ม.4) 

ประกาศภาษีเรือ โรงร้าน ตกึแพ ปีมะเมีย 

โทศก จลุศกัราช 1232 

ที่ดินซึง่ปลกูสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้าง

อย่างอื่น 
=ม.6 =>มีผลเป็นการจดัเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน รวมกนัไปกบัที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของ

โรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นนัน้  

=เดิมที่ต้องการให้มีการจดัเก็บภาษีจากโรงร้าน ตกึแพ เรือประจําขายของ และเรือบรรทกุสินค้าที่มีลกัษณะสามารถเข้าอยู่

อาศยั ไว้สินค้า หรือประกอบกิจการในทางการค้าได้ (ยกเว้นเรือจร) แม้ทรัพย์สินไม่ก่อเกิดผลประโยชน์แก่เจ้าของ 

โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่น  
(ม. 5) => ให้ความหมายถึงแพด้วย 
“ที่ดิน” => ให้ความหมายถึงทางนํา้ 

 บ่อนํา้ สระนํา้ ฯลฯ  

การตีความหมาย 
� วตัถปุระสงค์ของกฎหมาย 

 
กฎหมายเดิม  (ม.4) 

ประกาศภาษีเรือ โรงร้าน ตกึแพ ปีมะเมีย 

โทศก จลุศกัราช 1232 

บริเวณต่อเนื่องกบัที่ดินซึง่สิ่งปลกูสร้าง 

โรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่น (วิเคราะห์) 
- ที่ดินมีสภาพเป็นบริเวณต่อเนื่องกนั 
- ตามปกติต้องใช้ไปด้วยกบัโรงเรือน หรือ

สิ่งปลกูสร้างนัน้  
ตวัอย่าง : คําวินิจฉยักรมอยัการ ฎีกา 3820 

/  2538 
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ทรัพย์สินทีไม่ต้องเสียภาษี 

ประเภทของทรัพย์สิน 

ม.9 / ม. 6 ทว ิ
1) ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี 
- ทรัพย์สินที่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของรัฐบาล และด้าน

การบริการสาธารณะ 
- ทรัพย์สินประเภทโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่น  
2) ทรัพย์สินที่ได้รับการงดเว้นภาษี 
 
ม.10 
-     เจ้าของอยู่เอง  
- (หรือ)ให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา 
- และมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้า หรือประกอบอตุสาหกรรม 

ลักษณะของทรัพย์สิน 
ม. 9 / ม. 10 / ม.6 ทวิ 

1) ทรัพย์สินฝ่ายพระมาหากษัตริย์ประเภทราชวงั (ม.9(1)) 
2) ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ (และ) ทรัพย์สิน

ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง (ม.9(2)) 
3) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึง่กระทํากิจการ

อนัมิใช่เพื่อเป็นผลกําไรส่วนบคุคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและ

การศกึษา (ม.9(3)) 
4) ทรัพย์สินซึง่เป็นศาสนสมบตัิอนัใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือที่อยู่ของ

สงฆ์ (ม.9(4)) 
5) กรณีโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นซึง่ปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เอง

หรือให้ผู้ อื่นอยู่ นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่น หรือใน

ที่ดินซึง่ใช้ต่อเนื่องกนั (ม.9(5))  

ประเภทของทรัพย์สิน 

ม.9 / ม. 6 ทวิ 
1) ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี 
- ทรัพย์สินที่ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของรัฐบาล และด้าน

การบริการสาธารณะ 
- ทรัพย์สินประเภทโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่น  
2) ทรัพย์สินที่ได้รับการงดเว้นภาษี 
 
ม.10 
-     เจ้าของอยู่เอง  
- (หรือ)ให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา 
- และมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้า หรือประกอบอตุสาหกรรม 
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การคาํนวณภาษ ี

หลักเกณฑ์การลดค่าภาษี 
(ม.11) 

ลด /ยกเว้น  /ปลด 

ก) แนวความคิดเกี่ยวกบั

การประเมนิภาษีจาก “ค่า

รายปี” 

วธิีการประเมินภาษี 
(ม.8 / ม.11-14) 

การควบคุมให้มีการปฏิบัตติามกฎหมาย (ม.5) 
-การดาํเนินการประเมิน (ม. 21-23) 

-การดาํเนินการหลังการไต่สวนตรวจตรา 

ง)ขอบเขตการใช้อํานาจของ

พนกังานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา

ค่าเช่าที่สมควร  

ข) การประเมนิภาษีตามลกัษณะ

ของโรงเรียน 
1) การประเมนิค่ารายปีของ

ทรัพย์สนิที่มีลกัษณะทัว่ไป : 
ทรัพย์สนิรายใหมก่บัทรัพย์สนิราย

เก่า  
2) การประเมนิค่าภาษีของทรัพย์สนิ

ที่มีลกัษณะพิเศษ 

ค) การประเมนิภาษีตามสญัญาเชา่

โรงเรือน  
- กรณีสญัญาเช่าไมไ่ด้ระบจุํานวนค่า
ภาษีแน่นอนและให้ผู้ เช่าเป็นผู้ เสยีภาษี 
- กรณีสญัญาเชา่กําหนดว่าจํานวนเงิน
ค่าภาษีไว้ตายตวั และผู้ให้เช่าเป็นผู้

เสียภาษี 
- กรณีสญัญาเชา่ระบไุว้ให้ผู้ให้เช่ากบั
ผู้ เช่าเสียภาษีคนละครึ่ง 
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กฎหมายใหป้ระเมินภาษีตามค่ารายปีของทรัพยส์ิน 

มาตรา 8 บญัญตัิวา่ “ใหผู้ร้ับประเมินชาํระภาษีปีละครังตามค่ารายปีของทรัพยส์ินคือโรงเรือนหรือสิงปลกูสร้าง
อืนกบัทีดินซึงใชต้่อเนืองกบัโรงเรือนหรือสิงปลูกสร้างอยา่งอืนในอตัราร้องละ 12.5 ของค่ารายปี 
  เพือประโยชน์แห่งมาตรานี “ค่ารายปี” หมายความวา่จาํนวนเงินซึงทรัพยส์ินนนัสมควรให้
เช่าไดใ้นปีหนึงๆ  
  ในกรณีทีทรัพยส์ินนนัใหเ้ช่าใหถ้ือวา่ค่าเช่านนัคือค่ารายปี แต่ถา้เป็นกรณีทีมีเหตุอนัสมควร
ทีทาํใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีเห็นวา่ค่าเช่านนัมิใช่จาํนวนเงินสมควรทีจะใหเ้ช่าไดห้รือเป็นกรณีทีหาค่าเช่าไม่ได้
เนืองจากเจา้ของทรัพยส์ินดาํเนินกิจการเองหรือดว้ยเหตุประการอืน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีมีอาํนาจประเมินค่า
รายปีไดโ้ดยคาํนึงถึงลกัษณะของทรัพยส์ิน ขนาด พืนที ทาํเลทีตงั และบริการสาธารณะทีทรัพยส์ินนนัไดร้ับ
ประโยชน์ ทงันี ตามหลกัเกณฑท์ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 
มาตรา 18 บญัญตัิวา่ “ค่ารายปีของปีทีล่วงมาแลว้นนั ท่านใหเ้ป็นหลกัสาํหรับการคาํนวณค่าภาษีซึงจะตอ้งเสีย
ในปีต่อมา” 
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ม.8 ไม่ได้กาํหนดกระบวนวธิีการประเมิน และไม่ได้กาํหนดความหมายของ  ค่ารายปีไว้อย่างชัดเจน 

= (ผล) เกดิปัญหาทางปฏิบัตทิาํให้ต้องออกกฎเกณฑ์ในรูปประกาศกระทรวงมหาดไทย (หน้าถัดไป) 
 
พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและทดีนิ พ.ศ. 2475 
ม.8  : “ค่ารายปี” หมายความว่า จํานวนเงนิซึงทรัพย์สินนันสมควรให้เช่าได้ในปีหนึงๆ  
ม.18 : “ค่ารายปีของปีทลี่วงมาแล้วนัน ท่านให้เป็นหลกัสําหรับการคาํนวณค่าภาษีซึงจะต้องเสียในปี

ต่อมา” 

วิธีการประเมิน  
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เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินคา่รายปีของทรัพย์สนิ 
.... การประเมินคา่รายปีทรัพย์สนิที่ให้เช่า และมีเหตสุมควรที่ทําให้พนกังาน

เจ้าหน้าที่เห็นวา่คา่เช่านัน้ มิใช่จํานวนเงินอนัสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็น

กรณีที่หาคา่เช่าไมไ่ด้ เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สนิดําเนินกิจการเอง หรือด้วย

เหตปุระการอื่น ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ประเมินคา่รายปีโดยเทียบเคียงกบัคา่

รายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลกัษณะของทรัพย์สิน ขนาด พืน้ที่ ทําเลที่ตัง้ 

และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สนินัน้ได้รับประโยชน์คล้ายคลงึกนัในเขต

หน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถิ่นนัน้..... 
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2535 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
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ความพยายามของท้องถินในการแก้ไขปัญหาการบังคบัใช้ 
กฎหมาย “ค่ารายปี” ศึกษากรณ ีกรุงเทพมหานคร 

 
1.บนัทกึข้อความ เรื่อง ซกัซ้อมความเข้าใจในการประเมินคา่รายปี ที่ กท  
    7000/1710 ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 2532   ได้วางหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบั  
   “คา่รายปี” ดงันี ้คือ เป็นจํานวนเงินที่ผู้ เช่าต้องชําระเพื่อให้ได้ทรัพย์สนิ 
    มาครอบครอง ไมใ่ช่นบัแตเ่ฉพาะเงินที่ระบวุา่เป็นคา่เช่าอยา่งเดียวแตต่้อง 
    นบัเงินผลประโยชน์อยา่งอื่นๆ ที่ผู้ เช่าต้องชําระเนื่องในการเช่า 
    โรงเรือนฯ ด้วย 
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การพจิารณาหาจํานวนเงนิทผีู้เช่าต้องชําระเพอืให้ได้ทรัพย์สินมาครอบครอง 

หลักเกณฑ ์ จํานวนเงินทีจ่ายเพือให้ได้ทรัพย์สินมาครอบครอง 
1) กรณีทีสัญญาเช่าระบุเฉพาะค่าเช่า 
2) กรณีสัญญาเช่าระบุรายจ่ายอืนๆ เช่น ค่าประกันภัย  
    ค่าบํารุง ฯลฯ 
3) กรณีสัญญาระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจํานวนตายตัว                  

(นอกจากค่าเช่า) 
4) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจํานวนไม่ตายตัว 
   (นอกจากค่าเช่า) 
5) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจํานวนตายตัว และ

เงินอืนๆ ด้วย (นอกจากค่าเช่า) 
6) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจํานวนไม่ตายตัว 

และเงินอืนๆ ด้วย (นอกจากค่าเช่า) 

¾ = ค่าเช่าในสัญญา 
¾ = ค่าเช่าในสัญญา + ค่าประกันภัย + ค่าบํารุง 
 
¾ ค่าเช่าในสัญญา + ค่าภาษีทีระบุตายตัว 
 
¾ ค่าเช่าในสัญญา คูณ 8 ÷ 7 
 
¾ ค่าเช่าในสัญญา + ค่าภาษี + ค่าประกันภัย + ค่าบํารุง 
 
¾ = ค่าเช่าในสัญญา + ค่าประกันภัย + ค่าบํารุง คูณ 8 ÷ 7 
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ข้อสังเกต : ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้นต้องแยกแยะว่า 

- สิง่ใดเป็นคา่บริการ                    
- สิง่ใดเป็นคา่เช่าทรัพย์สนิ 
- รวมคา่แป๊ะเจีย/เงินช่วยคา่ก่อสร้าง (กท.7002/ ว.783) 
- ไมร่วมการจา่ยเงินเพื่อให้ได้บริการ คา่นํา้ /คา่ไฟฟ้า /คา่โทรศพัท์ /คา่ดแูลรักษา
ความสะอาด /คา่เช่าเฟอร์นิเจอร์ 
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ความพยายามของท้องถินในการแก้ไขปัญหาการบังคบัใช้ 
กฎหมาย “ค่ารายปี” ศึกษากรณี กรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ ์ จํานวนเงินทีจ่ายเพือให้ได้ทรัพย์สินมาครอบครอง 
1) กรณีทีสัญญาเช่าระบุเฉพาะค่าเช่า 
2) กรณีสัญญาเช่าระบุรายจ่ายอืนๆ เช่น ค่าประกันภัย  
    ค่าบํารุง ฯลฯ 
3) กรณีสัญญาระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจํานวนตายตัว                  

(นอกจากค่าเช่า) 
4) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจํานวนไม่ตายตัว 
   (นอกจากค่าเช่า) 
5) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจํานวนตายตัว และ

เงินอืนๆ ด้วย (นอกจากค่าเช่า) 
6) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจํานวนไม่ตายตัว 

และเงินอืนๆ ด้วย (นอกจากค่าเช่า) 

¾ = ค่าเช่าในสัญญา 
¾ = ค่าเช่าในสัญญา + ค่าประกันภัย + ค่าบํารุง 
 
¾ ค่าเช่าในสัญญา + ค่าภาษีทีระบุตายตัว 
 
¾ ค่าเช่าในสัญญา คูณ 8 ÷ 7 
 
¾ ค่าเช่าในสัญญา + ค่าภาษี + ค่าประกันภัย + ค่าบํารุง 
 
¾ = ค่าเช่าในสัญญา + ค่าประกันภัย + ค่าบํารุง คูณ 8 ÷ 7 
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1. การแบง่สว่นของทรัพย์สิน สว่นที่ใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ห้องพกั 

สว่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ตวัอาคารที่ไม่ได้เป็นห้องพกั 
2. โรงเรือนหรือที่ดินตอ่เนื่องกบัโรงเรือนที่ใช้หารายได้ 
3. ที่ดินตอ่เนื่องกบัโรงเรือนที่ไม่ได้ใช้หารายได้ 
4. แยกเครื่องเรือนออกจากตวัทรัพย์หลกั รวมทัง้หกัคา่อาหาร บริการออก 
5. นําผลรวมคา่รายปีทกุสว่นที่ได้จาก 1 ถึง 3 มาคณูด้วย 12.5 
 

การประเมินทรัพย์สินในลกัษณะพเิศษโดยให้ความสําคญักบัการใช้

ประโยชน์ 
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- กรณีสัญญาเช่าไม่ได้ระบุจาํนวนค่าภาษีทแีน่นอนไว้และให้ผู้เช่า

เป็นผู้เสีย 
- กรณีสัญญาเช่ากาํหนดจาํนวนเงนิค่าภาษีไว้ตายตวัและให้ผู้เช่า

เป็นผู้เสีย 
- กรณีสัญญาระบุไว้ให้ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าเสียภาษีคนละครึง 
 

การประเมินภาษีตามสัญญาเช่าโรงเรือน 
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- กรณสีัญญาเช่าไม่ได้ระบุจาํนวนค่าภาษทีแีน่นอนไว้และให้ผู้เช่าเป็นผู้เสีย 

สตูร :   ค่าภาษีจากค่ารายปีที่ถกูต้อง   =ค่ารายปีที่ถกูต้อง X 12.5% 
(หรือ) ค่าภาษีจากค่ารายปีที่ถกูต้อง   = ( ค่ า ร า ย ปี ที่ ถู ก ต้ อ ง )  .................... (1)  
           8 
 
ค่ารายปีที่ถกูต้อง                  = ค่ารายปีตามสญัญาเช่า + ค่าภาษีจากค่ารายปีที่ถกูต้อง  
กลบัสมการ ค่ารายปีตามสญัญาเช่า          = ค่ารายปีที่ถกูต้อง – ค่าภาษีจากค่ารายปีที่ถกูต้อง  
   = ค่ารายปีที่ถกูต้อง – ค่ารายปีที่ถกูต้อง  (มาจาก (1)) 
       8 
   = 1 – (1/8) ของค่ารายปีที่ถกูต้อง 
   = 8 – 1  ของค่ารายปีที่ถกูต้อง  
           8 
 ∴ ค่ารายปีตามสญัญษเช่า  = 7/8 ของค่ารายปีที่ถกูต้อง  
กลบัสมการได้ค่ารายปีที่ถกูต้อง  = 8/7 ของค่ารายปีตามสญัญาเช่า  
กลา่วโดยสรุป ค่ารายปี  = เงินค่าเช่า X (8 ÷7) 
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- กรณสีัญญาเช่ากาํหนดจาํนวนค่าภาษไีว้ตายตวัและให้ผู้เช่าเป็นผู้เสีย 

สูตร :   ค่ารายปี = จาํนวนค่าภาษี + ราคาค่าเช่า  
            ค่าภาษี = ค่ารายปี X 125%  
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- กรณสีัญญาระบุไว้ให้ผู้ให้เช่ากบัผู้เช่าเสียภาษคีนละครึง (บันทกึ กท 7000/367 
ลงวนัที 20 มกราคม 2527 ) 

สตูร :   ค่ารายปีที่ถกูต้อง  = ค่ารายปีตามสญัญา +  ½ ของคา่ภาษีจากค่ารายปี
ที่ถกูต้อง 
 
กลบัสมการ ค่ารายปีตามสญัญาเช่า     = ค่ารายปีที่ถกูต้อง – ½ ของคา่ภาษีจากค่ารายปีที่ถกูต้อง  
                = ค่ารายปีที่ถกูต้อง – ½ (ค่ารายปีที่ถกูต้อง) 
                      8 
              = ค่ารายปีที่ถกูต้อง – 1/16 (ของคา่รายปีที่ถกูต้อง )  
                 = 16 – 1 ของคา่รายปีที่ถกูต้อง  
         16  
ค่ารายปีตามสญัญา                = 15/16 ของคา่รายปีที่ถกูต้อง  
กลบัสมการ ค่ารายปีที่ถกูต้อง  = 16/15 ของคา่รายปีตามสญัญาเช่า  
กลา่วโดยสรุป ค่ารายปี  = เงินคา่เช่าทัง้ปี (X)16 (÷) 15 
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zกรณีโรงเรือนถกูรือ้ถอนหรือทําลายและอยูใ่นสภาพที่ยงัใช้ไม่ได้ 
   ลดหยอ่นคา่รายปีตามสว่นที่ทําลายตลอดเวลาที่ยงัไมไ่ด้ทําขึน้แตใ่น

เวลานัน้ (มาตรา 11) 
ตวัอยา่งที่ 1 นายทสณ์ปลกูสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2540 ให้เช่าตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคมถึงเดือนสงิหาคม รวมระยะเวลา 

4 เดือน คา่เช่าเดือนละ 12,000 บาท แตโ่รงเรือนได้ชํารุดเสียหายไม่

อาจใช้ประโยชน์ได้ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 

2540 การคํานวณลดหยอ่นคา่รายปีกระทําดงันี ้

การลดค่ารายปี 
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โรงเรือนปลูกสร้างเสร็จและเขา้อยูอ่าศยัได ้6 เดือน 
ค่ารายปี (12,000 x 6)                                   72,000 บาท 
โรงเรือนชาํรุดและไม่สามารถใชก้ารได ้2 เดือน 
ลดหยอ่น (12,000 x 2)                                  24,000 บาท 
ค่ารายปีหลงัจากหกัค่าลดหยอ่น 72,000 – 24,000 =       48,000 บาท 
ค่าภาษีร้อยละ 12.5 คิดเป็นค่าภาษีทีตอ้งชาํระ 
48,000 x (12.5/100)                             =       6,000 บาท   

การคํานวณตามตวัอย่างที่ 1 
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z กรณีเจ้าของติดตัง้สว่นควบที่สําคญัมีลกัษณะเป็นเครื่องจกัรกลไก เครื่องกระทํา 

หรือเครื่องกําเนิดสินค้าเพื่อใช้ในการอตุสาหกรรมบางอยา่ง เช่น โรงสี 
   ลดหย่อนค่ารายปี ลงเหลือ 1 ใน 3 ของคา่รายปี ของทรัพย์สินนัน้รวมทัง้สว่นควบ

ด้วย (มาตรา 13) (รวมอาคาร+ที่ดิน+สว่นควบ แล้วลดลง 2 ใน 3 สว่น แล้วนําไป

คณู 12.5 % 
ตวัอยา่งที่ 2  
คา่รายปีของโรงสี (อาคาร+ที่ดิน+สว่นควบ)          = 600,000 บาท 
ลดลงสองในสามสว่น                             = 200,000 บาท 
คา่ภาษีร้อยละ 12.5 = 200,000 x (12.5/100)         = 25,000  บาท 
คิดเป็นภาษีที่ต้องชําระ                             = 25,000  บาท 

การลดคา่รายปี 
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zกรณีไม่พอใจการประเมินภาษี 
   1. ขอให้พิจารณาใหม ่ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัได้รับแจ้งการประเมิน

(มาตรา 24) 
   2. หากไมพ่อใจอีก สามารถฟ้องร้องตอ่ศาลภาษีอากร ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัรับแจ้งความให้ทราบคําชีข้าด (มาตรา 31) แตต่้องชําระคา่ภาษี

ก่อนมิฉะนัน้ศาลไมป่ระทบัรับฟ้อง (มาตรา 39) 

 
การระงบัข้อพิพาท 
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บทวิเคราะห์ 
ภาษีโรงเรือนและทดีนิ พ.ศ. 2475 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พนิิจภวูดล 
คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



             ไม่สามารถพจิารณาเฉพาะคาํนิยาม มาตรา 5 “โรงเรือนหรือสิงปลูกสร้าง

อย่างอนืๆ ให้กินความถึงแพด้วย”  
  
 
  
         เคร่งครัด + เจตนารมณ์ของกฎหมาย ตอ้งพิจารณา 

 ม.5 + ม.9(5)(6) + ม.10 + ม.11 + ม.12 

การตีความ 

การตคีวาม “โรงเรือน” “สิงปลูกสร้าง” 
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 ม.9(5) “...โรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ ซึง่ปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยูเ่องหรือให้ผู้ อื่นอยูน่อกจากคน
เฝ้าในโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ หรือในที่ดินซึง่ใช้ตอ่เนื่องกนั 

       (6) โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างของการเคหะแหง่ชาติที่ผู้ เช่าซือ้อาศยัอยูเ่องโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสนิค้าหรือ
ประกอบการอตุสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้” 

   ม.10 “โรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ ซึง่เจ้าของอยูเ่องหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษาและซึง่ไมไ่ด้ใช้เป็นที่ไว้สินค้า
หรือประกอบการอตุสาหกรรม ทา่นให้งดเว้นจากบทบญัญตัิแหง่ภาคนีต้ัง้แต ่พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป” 

   ม.11 “ถ้าโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ ถกูรือ้ถอนหรือทําลายโดยประการอื่น ทา่นให้ลดหย่อนค่ารายปีของ
ทรัพย์สินนัน้ตามสว่นที่ถกูทําลายตลอดเวลาที่ยงัไมไ่ด้ทําขึน้ แตใ่นเวลานัน้โรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ 
นัน้ ต้องเป็นที่ซึง่ยงัใช้ไมไ่ด้...” 

   ม.12 “โรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ ซึง่ทําขึน้ในระหวา่งปีนัน้ ท่านวา่ให้ถือเอาเวลาซึง่โรงเรือนหรือสิง่ปลกู
สร้างอยา่งอื่นๆนัน้ได้มีขึน้ และสําเร็จจนควรเข้าอยูไ่ด้แล้วเทา่นัน้มาเป็นเกณฑ์คํานวณคา่รายปี...” 

การตีความ “โรงเรือน” “สิงปลูกสร้าง” 
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“โรงเรือน หรือสิงปลูกสร้างอยา่งอืนๆ”  

มีความหมายตามธรรมดา  
 หมายถึง “สิงปลูกสร้างหรือสิงใดทมีีลักษณะคล้ายเรือนทปีลูกไว้สาํหรับอยู่ อยู่อาศัย 

ไว้สิงของ ซงึโดยปกตพิืนทขีองสิงนันจะอยู่ตดิกับดนิ” 

การตคีวาม “โรงเรือน” “สิงปลูกสร้าง” 
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สิงปลูกสร้างอย่างอืนๆ 

zสิง่ปลกูสร้างที่ไม่ใช่โรงเรือน 
z เข้าอยูอ่าศยัได้ 
z ใช้เป็นที่ไว้สนิค้า 
z ใช้ประกอบอตุสาหกรรม 
   (ใช้ประกอบกิจการเพื่อหารายได้) 
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คุณสมบัตขิองโรงเรือนและสงิปลูกสร้างอย่างอืนทีอยู่ในข่ายเสียภาษี 
ต้องเป็นทรัพย์สินทีก่อให้เกดิรายได้แก่เจ้าของด้วยหรือไม่  

การตคีวามหมาย 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(การเสียภาษีของทางหลวงสมัปทาน) 

- ต้องการให้เกิดรายได้  

ข้อสงัเกต ุ
- ต้องพิจารณาประกาศภาษีเรือ โรงร้าน ตกึ แพ ปีมะเมีย โทศก จลุศกัราช 1232 
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (ฉบบัแรก)  

ศาลฎีกา 
พิจารณาจากแนวคําพิพากษา

ฎีกา 
- ไมต่้องก่อให้เกิดรายได้แก่เจ้าของ  
ฎีกา 658/2489 
ฎีกา 1133/2494 
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ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 วตัถปุระสงค์ของพรบ.นีเ้ช่นเดียวกบัประกาศภาษีเรือโรงร้านตกึแพ ปีมะเมีย โทศก  
จลุศกัราช 1232 คือ  
     โรงเรือนหรือสิง่ปลกุสร้างที่ต้องชําระภาษีต้องมีลกัษณะ 
    -เข้าอยูอ่าศยัได้ เช่น บ้านอยูอ่าศยั หรือ 
    -ใช้เป็นที่ไว้สินค้าได้ เช่น อาคารเก็บสินค้าหรือถงันํา้มนัที่ก่อสร้างติดกบัที่ดิน หรือ  
  -ใช้ประกอบอตุสาหกรรมได้หรืออาคารจอดรถ และ 
    -ได้ก่อให้เกิดประโยชน์รายได้แก่ผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วย 
ข้อสงัเกต ผู้ เขียน 
   คําวา่ “เพื่อหารายได้” ปรากฏเฉพาะกรณีโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างของการเคหะ
แหง่ชาติที่ผู้ เช่าซือ้อาศยัอยูเ่องโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอตุสาหกรรมหรือ
ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ (ม.9(6)) 
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กรณีการวินิจฉยัทรัพย์สินอยูใ่นขา่ยการเสียภาษี 
(ศาลฎีกา) 

z คําพิพากษาฎีกาที่ 658/2489 โรงเรือนที่ให้บตุรอยูอ่าศยันัน้ไมม่ีข้อยกเว้นที่จะไมต่้องเสียภาษี
โรงเรือน และที่ดิน โรงเรือนอยูเ่องแตท่ําการค้านัน้ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

z คําพิพากษาฎีกาที่ 1133/2494 โรงเรือนที่มีผู้ เข้าอยู ่ครบกําหนดสญัญาเช่าแล้วผู้ เช่าไมย่อมออกจน
ผู้ให้เช่าต้องฟ้องขบัไล ่ผู้ เช่าก็ยงับิดพลิว้ไมอ่อกจากโรงเรือนนัน้ แม้ในระหวา่งที่หมดอายสุญัญาเช่า
แล้ว ผู้ให้เช่าได้เก็บค่าเช่าอีกเลยก็ยงัไมเ่ข้าข้อยกเว้นที่จะไมต่้องเสียภาษีโรงเรือนตาม พรบ.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาครา 8,9, และ 10 ฉะนัน้เจ้าของโรงเรือนผู้ให้เช่าจงึต้องเสียภาษี
โรงเรือนนี ้

z ข้อสงัเกต ผู้ เขียน “โรงเรือนอยูเ่องแตท่ําการค้า” เป็นการสละข้องดเว้น ม.10/ม.9 แล้วแตก่รณี 
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พรบ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (ฉบบัแรก) 

 มาตรา 10 บญัญตัิวา่ “โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นๆซึง่

เจ้าของอยูเ่องเมื่อมีคา่รายปีไม่เกินหกสิบบาทตอ่ปี ทา่นให้ยกเว้นจาก

บทบญัญตัิแหง่ภาคนี”้ 
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การวินิจฉยักรณี “ที่ดินที่เป็นบริเวณตอ่เนื่องกนักบัโรงเรือน 
หรือสิ่งปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ” 

z คําพิพากษาฎีกาที่ 3820/2534 “สิ่งปลกูสร้างสนามน็อคบอร์ด มีพืน้ที่ 160 ตารางเมตร ส่วนที่ดินอีก 83,454 
ตารางเมตร นัน้เป็นพืน้ที่ในส่วนที่โจทก์มิได้ปลกูสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นๆได้พิจารณาแผนผงั
แสดงที่ตัง้คลงันํา้มนัเป็นของโจทก์ ประกอบภาพถ่ายที่แสดงถึงสิ่งก่อสร้างส่วนที่เป็นน็อคบอร์ดแล้วจะเห็นได้
ว่า พืน้ที่ว่างมิได้ใช้ปลูกโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง นัน้อยู่กระจัดกระจายกันไปและมิได้ใช้พืน้ที่ในบริเวณ
ตอ่เนื่องกบัสนามน็อคบอร์ด อนัจะเป็นข้อที่แสดงให้เห็นว่าตามปกติใช้ด้วยกนักบัสนามน็อคบอร์ด ดงันัน้ที่ดิน
ในส่วนนีซ้ึ่งมีเนือ้ที่ 83,454 ตารางเมตร จึงมิใช่ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสนามน็อคบอร์ดอันเป็นสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่นๆ และกรณีไม่มีประเด็นที่จะวินิจฉยัว่าที่ดินที่เป็นปัญหานีเ้ป็นที่ดินต่อเนื่องกบัโรงเรือนรายอื่นหรือไม ่
เมื่อที่ดิน 83,454 ตารางเมตร นีม้ิใช่ส่วนที่ต่อเนื่องกบัสนามน็อคบอร์ด การที่พนกังานเจ้าหน้าที่ นําเอาพืน้ที่
ดังกล่าวมารวมกับพืน้ที่ของสนามน็อคบอร์ดแล้วประเมินตามภาค 1 แห่งพรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ.2475 เช่นนี ้จึงเป็นการประเมินที่มิชอบด้วยกฎหมาย คําวินิจฉยัของจําเลยที่2 ในสว่นนีจ้ึงเป็นการมิชอบ
ไปด้วย” 
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การวินิจฉัยกรณีนิตบิุคคลใช้อาคารของตนเป็นสาํนักงานหรือใช้เป็นททีาํการ 
หรือทปีระกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม  

ไม่เข้าข่ายกรณี เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษาตาม ม.10 

1. บ้านพกัคนงาน ห้องนํา้ ห้องส้วม ป้อมยาม เช่น บริษัทให้คนงานเข้าพกัอาศยัเมื่อเลกิงานแล้ว
กลบับ้านไมไ่ด้ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอตุสาหกรรมของโจทก์ มิใช่เป็นการเข้าอยูเ่พื่อเฝ้า
รักษาโรงเรือน 

2. ให้บริษัทเช่าโรงเรือนบางสว่นเพื่อใช้เป็นสํานกังาน 
3. สว่นที่เหลือเจ้าของกรรมสทิธิใช้เป็นสํานกังานฝ่ายบริหารและตดิตอ่ธุรกิจ ใช้เป็นห้องรับประทาน

อาหารของพนกังาน ใช้ตดิตัง้เครื่องทําความเย็น ใช้เป็นโรงจอดรถของพนกังาน 
กรณี 2,3 โจทก์เป็นนิตบิคุคล  
“การอยูอ่าศยัเอง” ก็ต้องอยูใ่นความหมายของมาตรา 10 ด้วย 
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การประเมนิโดยพิจารณารายได 
(Income Approach) 

 วิธีคิดอตัราผลตอบแทนทางตรง  
(Direct Capitalization) 

พิจารณาจาก 

รายได้   และ  ค่าใช้จ่าย ของทรัพย์สินที่ประเมิน 

ประมลูค่าโดย 
                  (พจิารณาความเสี่ยงทัง้มวล) 
(1) หารายได้สทุธิ            อตัราผลตอบแทนการลงทนุ 
            (2) 
                 เป็นร้อยล่ะที่คาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สิน  
 

ปีใดปีหนึง่ เพียงปีเดียว 

= 
พจิารณาความสนัพนัธ์โดยตรงระหว่าง (1)และ(2) 
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วิธีการประเมินรายได้ 
ประมาณการรายได้จริง 

(-) 
หนีสูญ/ การไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

(-) 
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
= รายได้สุทธิ ( I ) มูลค่าทรัพย์สนิทีประเมนิได้ 

  V  =I / R 
    =R =อตัราผลตอบแทน 
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คาํถาม 
การคาํนวณหาค่าเช่าทสีมควรตามพระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือน

ฯ  
คา่เช่าห้องพกั 2,000 บาท (ตอ่ห้อง/ตอ่เดือน) เป็นคา่เช่าที่สมควร

หรือไม ่
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โจทย์* 
 

ห้องพักจาํนวน 100 ห้อง ค่าเช่าห้องละ 2,000 บาท ต่อเดือน มีผู้เข้าพัก 90% หนีสูญ 5% ค่าใช้จ่าย
ในการดาํเนินการหอพัก 30% 

ของรายได้จริง อัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี 
สตูร:V=I / R 

 
 

* ตวัอยา่งจากเอกสารมลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สินแหง่ประเทศไทย 
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•     รายได้ ค่าเช่าต่อปี 100%   =2,000 x 12 x 100 = 2,400,000 

•     มีผู้ เช่าจริง 90% / หนีส้ญู 5%= 85%  = 2,400,000 x 85 ÷ 100 

         รายได้    = 20,400,000  

•      ค่าใช้จ่ายดําเนินการหอพกั (30%)   = 20,400,000 x 30% 

•      รายได้เมื่อหกัค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ  = 612,000 

•      ∴ รายได้สทุธิ ( I )   = 2,040,000 -612,000 

    = 1,428,000 

•       ผลตอบแทนการลงทนุ ( R )  = 1,428,000 ÷ 5% 

    (นําอตัราดอกเบีย้เงินฝาก 5% มาใช้)  = 1,428,000 x 100 ÷ 5 

•       มลูค่าหอพกัที่ประเมินได้    = 28,560,000 บาท 
•       มลูค่าหอพกัทางบญัชี ณ วนัที่ประเมิน  = 28,500,000 บาท 
    ผล: เหน็ได้ว่า ค่าเช่า 2,000 บาท ต่อเดือน เป็นค่าเช่าทสีมควร เพราะมีค่าเป็น (บวก) เมือเทยีบกับมูลค่าหอพักทาง
บัญชี 

 

•       เช่าจริง 90%    = 2,400,000 x 90  ÷ 100  
   = 2,160,000√ 

•      เจ้าพนกังานประเมิน   = 2,400,000 x 90 ÷ 100 

 ราคาค่าเช่าที่สมควร  = 2,160,000 
 

คาํตอบ 
วิธีคาํนวณหามูลค่าทรัพย์สิน: 
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ขันตอนการประเมนิรายได้ 
1.ประมาณรายได้ของทรัพย์สินจากทกุแหลง่ พิจารณาจากการเปรียบเทียบตลาด และรายได้จริงของทรัพย์ทีประเมินโดยตรง 
2.ลบ ด้วยการไม่ใช้ประโยชน์ / หนีส้ญูจากข้อเท็จจริง / และจากการเปรียบเทียบ หรือแนวโน้มในตลาดจะทําให้ได้รายได้ที่เป็นจริง 
3.หกัด้วยคา่ใช่จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าดําเนินการ ค่าภาษี ค่าประกนั ค่าจดัการ ค่าบารุงรักษา เป็นต้น จะได้รายได้สทุธิ 
4.นํารายได้สทุธิมาเข้าสตูร 
 
V = I / R                          ประมาณการรายได้ (-) หนีส้ญู (-) ค่าใช่จ่ายฯ  
V มลูค่าทรัพย์สิน  ผล= มลูค่าทรัพย์สินที่ประเมินได้. 
I  รายได้สทุธิ 
R อตัราผลตอบแทน 
 
การพิจารณาคา่เช่าที่สมควร :  
นํามลูค่าทรัพย์สินที่ประเมินได้มาเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทางบญัชี 
ผล= หากมีค่าเป็นบวกพิจารณาได้ว่าค่าเช่านัน้เป็นคา่เช่าที่สมควร 

ข้อมลูจากมลูนิธิประเมินคา่ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

การประเมนิมูลค่าทรัพย์สนิ โดยพจิารณาจากรายได้ 
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ผู้ เช่าจริง 90%     = 2,400,00 x 90 ÷ 100 
รายได้      = 2,160,000 
เจ้าพนกังานประเมิน    = 2,400,00 x 90 ÷ 100 
คา่เช่าที่สมควร    = 2,160,000 
อตัราภาษีโรงเรือน 12.5    = 2,160,000x 12.5   
จํานวน 100 ห้อง (เช่า 90%)   = 270,000 
1 ห้อง      = 270,000 ÷ 100 
(นําอตัราดอกเบีย้เงินฝาก 5% มาใช้)  = 2,700 
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