
การอบรมหลกัสูตร อ านวยการทอ้งถ่ินระดบัสูง รุ่นท่ี  1 
วนัจนัทร์ท่ี 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ศ.ดร.ศุภลักษณ์  พนิิจภวูดล 



 ความสามคัคีนัน้ อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพอ้ง
กนัโดยไม่แยง้กนั ความจริงงานทกุอย่างหรือการอยู่เป็นสงัคม
ย่อมตอ้งมีความขดัแยง้กนั ความคิดต่างกนั ซ่ึงไม่เสียหาย แต่
อยู่ทีจิ่ตใจของเรา ถา้เราใชห้ลกัวิชาและความปรองดองดว้ย
การใชปั้ญญา การแยง้ต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์ ถา้มีรากฐาน
ของความคิดอย่างเดียวกนั รากฐานของความคิดนัน้คือ แต่ละ
คนจะตอ้งท าใหบ้า้นเมืองมีความสขุมีความเป็นปึกแผ่น ...” 
 
พระราชด ารัสของ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
พระราชทานแก่ผู้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ฯ ณ ศาลาดสุดิาลยั  
วนัองัคารท่ี 29 ตลุาคม 2517 

 
ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



    

       ในการจดัเกบ็ภาษีทรพัยส์นิระดบัทอ้งถิ่น ประกอบดว้ยแนวคดิส าคญัที่จ าเป็นตอ้งค านึงถงึ ไดแ้ก่ 

1 4 3 2 

แนวคิดการจดัเกบ็ภาษีทรพัยส์นิระดบัทอ้งถิ่น 

ที่มาและความจ าเป็นใน

การหารายได ้

และการใชจ้า่ย 

 (งบประมาณแผ่นดิน) 

 ของรฐัและทอ้งถิ่น 

 

แนวคิดและหลกัการที่

น ามาใชใ้นการก าหนด

บทบญัญตั ิ

กฎหมายภาษีทรพัยส์นิ 

ทฤษฎภีาษีทรพัยส์นิ 

และบทวิเคราะห์

พระราชบญัญตัภิาษี

โรงเรอืนและที่ดินฯ 

 

ขอ้พจิารณาการใชอ้ตัรา

ภาษีสูง (รอ้ยละ12.5 ของ

ค่ารายปี)  

ที่มีผลกระทบต่อจ านวน

ค่าภาษี 

 

 

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



  
หลักการภาษีทรัพย์สินและแนวคดิที่ใช้ใน
การพจิารณาเนือ้หาบทบัญญัต ิ

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



  ฐานภาษี/ค านวณภาษี/การจัดเกบ็ทรัพย์สินและโครงสร้างภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี) 

หลักการภาษีทรัพย์สินและโครงสร้างกฎหมาย 

ข้อพจิารณาปัญหาบทบญัญัต ิ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินฯ/ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
     ขาดเน้ือหาบทบญัญติัในพระราชบญัญติัในส่วนส าคญัแต่
ระบุใหมี้การออกอนุบญัญติั รวมถึง 
      การค านวณภาษีท่ีขาดความชดัเจน(ฝ่ายบริหารก าหนดวธีิการ
ค านวณโดยออกอนุบญัญติั)  
     การก าหนดขอบเขตความหมายของส่ิงท่ีเป็นมูลเหตุใหมี้การ
เสียภาษีท่ีขาดสาระส าคญัท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจได ้
       และความหมายของค่ารายปีท่ีเขา้ใจแตกต่างกนั มาตรา 5 
 

หลกัการภาษทีรัพย์สิน 
             เน้ือหาสาระบทบญัญติัเอ้ืออ านวยใหผู้เ้สียภาษีคงทรัพยไ์ว้
ไดน้านท่ีสุดอยา่งไร 
  ความแตกต่างของทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 
  การจดัเกบ็ตอ้งมุ่งประสงคต์วัทรัพย ์
 ทรัพยสิ์นยอ่มมีการเส่ือมค่า 
 อตัราภาษีตอ้งไม่ท าลายตวัทรัพย ์(ไม่สูงเกินไป) 

1. 2. 
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หลกัการภาษีทรัพย์สินและโครงสร้างกฎหมาย (ต่อ) 
                 ฐานภาษี/ค านวณภาษี/การจัดเก็บภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษี 

การก าหนดมาตรการยกเว้นภาษีท่ีให้ความส าคญักบัการใช้ประโยชน์ในลกัษณะการเป็นท่ีพกัอาศยั 
    โดยไมจ่ ากดัเนือ้ท่ีหรือขนาดของโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้าง รวมถึงสนบัสนนุการถือครองแบบ 
    ไมท่ าประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้าง(ปิดไว้ตลอดปี)มาตรา 9 
   การก าหนดอัตราภาษีที่สูงเกนิสมควร (ร้อยละ 12.5 ของคา่รายปี) มาตรา 8 
   การขอความเป็นธรรมจากศาลภายใต้เง่ือนไขของการช าระคา่ภาษี  
       (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
ทรัพย์สินที่ครอบครอง 

ทรัพย์สินเป็นสิงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบคุคลในอนัท่ีจะเสียภาษี 

ความหมายของ 
“ทรัพย์สิน” 

แนวความคดิเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

สิ่งท่ีมีความคงทน (ทางกายภาพ) (หรือ) ความมัง่คัง่ที่มีลกัษณะคงทนถาวร 
(หรือ) เป็นสิ่งท่ีรวมกนัเป็นทรัพย์สมบตัิของผู้ เสียภาษี 

เป็นการจดัเก็บภาษีจากทรัพย์สินท่ีครอบครอง (และ) เป็นการจดัเก็บรายได้ 
หรือทรัพย์สมบตัิซึง่บคุคลสะสมไว้ในรูปของทรัพย์สิน รวมทัง้ประโยชน์ท่ีเกิด
จากทรัพย์สินด้วย  



วธีิการจัดเกบ็ภาษี 

วิธีทางอ้อม (ฐานเงนิได้) 

2 

การจดัเก็บผ่านทางเงินได้ (ค่าเช่า, เงินปันผล, ดอกเบีย้) 

การจดัเก็บจากทรัพย์สินในรูปเงินได้ 

วิธีทางตรง (ฐานทรัพย์สิน) 

1 

มลูค่าสว่นเพิ่มสงูขึน้ของทรัพย์สนิ 

การจัดเกบ็จากยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินทกุประเภท 

การโอนทรัพย์สนิ  การให้เปลา่มี
ค่าตอบแทน  

=ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน 

แนวทางการจัดเก็บภาษี 

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



ประเดน็ที่พงึพจิารณาในการก าหนดการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน 

ความแตกต่างระหว่าง  การจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน VS การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน 

การจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน มีความหมายกว้างกว่า การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน เพราะ  
 - เป็นการจัดเก็บภาษีจากตัวทรัพย์สนิ (เฉพาะจากตัวทรัพย์) 
 - เป็นการจัดเก็บภาษีจากผลประโยชน์ที่งอกเงยจากทรัพย์สิน  
 
การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สนิ เป็นการจัดเก็บภาษีเฉพาะจากตัวทรัพย์สิน (มูลค่า) 
 

ลักษณะของการจัดเกบ็ภาษีจากการถือครองทรัพย์สินของบุคคล 
 - เก็บรักษาทรัพย์สิน 
 - การจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ถือครอง  
 
 ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



การจัดเกบ็ภาษีจากการโอนทรัพย์สิน 

ลักษณะของการโอนทรัพย์สิน 
 - การโอนแบบให้เปล่า 
 - การโอนแบบมีค่าตอบแทน 

มีลักษณะเป็นการลงทุนประเภทหน่ึง 
   เข้าลักษณะการจัดเก็บในฐานะการบริโภค
มากกว่าการจัดเก็บบนฐานทรัพย์สิน = เพราะมิได้
มุ่งที่ตัวทรัพย์สิน แต่มีวัตถุประสงค์เป็นการใช้จ่าย
เพื่อการลงทุน 

แนวความคดินีต้รงตรงกับ มาตรา 4 พระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้า
หรือหาก าไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 
ก าหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์เฉพาะที่ต้อง
จดทะเบียนสิทธิ และนิตกิรรม ข้อ 1-6 เป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหา
ก าไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (ม.91/2(6)
ประมวลรัษฎากร) 
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การก าหนดอัตราภาษีทรัพย์สิน 

ผลกระทบของการใช้อัตราภาษีต่อระบบภาษีทรัพย์สิน 
                - หากก าหนดอัตราภาษีไม่สูงเกนิไป = ผู้เสียภาษีสามารถน าเงนิได้ที่งอกเงย
จากตัวทรัพย์สินมาช าระเป็นภาษีได้ 
                 - หากก าหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม = มีผลลัพธ์เช่นเดียวกับการจัดเกบ็เงนิได้ 
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ตัวอย่าง 

โจทก์ :      ผู้มีทุนทรัพย์มูลค่า       100,000        บาท 
                 ดอกผล                             5,000        บาท 
วธีิคิด:     หากรัฐต้องการได้เงนิจากบุคคลนีเ้ป็นจ านวน     500     บาท 
                ท าได้ 2 แนวทาง = ได้จ านวนเงนิเก็บเท่ากัน 
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 

1. เป็นการจัดเก็บภาษีจากความม่ังคั่งร ่ารวยของบุคคล (สิ่ง
แสดงความสามารถของบุคคล) 

2. เป็นการจัดเก็บภาษีจากความมั่งคั่งที่ปรากฏ และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการผลิตรายได้ 

3. เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการส ารวจทรัพย์สินของภาคเอกชน เป็น        
ผลดีต่อการบริหารภาษี และท าให้ง่ายต่อการยื่นแบบแสดงการ
เสียภาษีประเภทอื่นๆ ด้วย 

4. เป็นภาษีที่เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
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แนวความคดิเกีย่วกบัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

การประเมนิมูลค่ารายปี (Annual Value) = การประมูลค่าการให้เช่าทรัพย์สินเป็นรายปี เรียกว่า “มูลค่ารายปีสุทธิ” 

 มูลค่ารายปีสุทธิ = มูลค่าเช่าที่คดิค านวณจากการให้เช่าทรัพย์สนิในแต่ล่ะปี เฉล่ียมูลค่าออกเป็น
ส่วนๆ โดยพจิารณาจากค่าเช่า ให้มีการหกัค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซม การประกันภยั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่ใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สนิให้ทรัพย์สนิคงสภาพเดมิ  

ใช้ได้ดี 
- ต้องเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานการซือ้ขายในตลาด 
- ต้องมีหลักฐานการเช่า เช่นการเช่าที่ดนิ หรือโรงเรือน 

สรุปการประเมนิมูลค่ารายปี 
=เป็นการเฉล่ียมูลค่าออกเป็นส่วนๆ โดยพจิารณาจากค่าเช่า และเฉล่ียสัดส่วนที่ ผู้เสียภาษีต้องแบกรับ
กระจายไปตามจ านวนปี 
=ต้องค านึงถงึปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถคดิออกมาเป็นตัวเงนิได้ด้วย 
=สาระส าคัญขึน้อยู่ กับการประมาณการของรายได้สุทธิในอนาคตตามแนวคดิที่ว่าผู้ประเมินราคาควร
ก าหนดรายได้เฉล่ียต่อปีที่คาดว่าผู้ประเมิน ราคาควรก าหนดรายได้เฉล่ียต่อปีที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตอย่างมีเหตุผล  
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แนวความคดิเกีย่วกบัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ต่อ) 

การประเมนิมูลค่าตามท าเลที่ตัง้ (Site Value) => ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมของทรัพย์สิน 
ได้แก่  - ท าเลท่ีตัง้  

- การปรับระดบัท่ีดิน  
- การระบายน า้ 
- การแผ้วถางที่ดิน  
- การกระท าการด้านสารธารณปูระโภคตา่งๆ 

การประเมนิมูลค่าที่ดนิ (Land Value) => การคดิภาษีตามมูลค่าที่ดนิก่อนการขาย 

หลัก - เป็นการประเมินตามการใช้ประโยชน์สงูสดุ หรือดีท่ีสดุของที่ดิน 
- ให้ค่าทรัพย์สินตามประโยชน์ท่ีใช้สอยสงูสดุ มกัมีการจดัแบง่ที่ดินตามกฎหมาย 
- เช่ือมโยงกบัการวางแผน หรือการจดัแบง่ผืนท่ีดิน รวมถึงหลกัการซือ้ขายผืนท่ีดินดัง้ดิม  
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บทวิเคราะห์ความเก่ียวพันระหว่างการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเชิงเศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย 

ความหมาย/ลักษณะของทรัพย์สิน 

เชิงกฎหมาย     
- ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ป่าไม้, พืน้ดนิ,โรงเรือน 

- ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ เช่น ศิลปวัตถุ, ทองค าแท่ง, ตราสารแสดงสิทธิในหนีธ้นาคาร 

เชิงเศรษฐศาสตร์ 
- ทรัพย์สินที่สามารถผลิตเงนิได้ เช่น บ้านพกัอาศัย, หุ้น, สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี ้(จ าน า, จ านอง) 

- ทรัพย์สินที่ไม่สามารถผลิตเงนิได้ เช่น อัญมณี, เคร่ืองประดับ, ศิลปวัตถุ, ทองค าแท่ง, ที่ดนิมีส่ิงปลูกสร้าง                                                                                                                        
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การแบ่งทรัพย์สินตามกฎหมายไทย 

1) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ 

 

2) ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ 
ปพพ. (แต่การพจิารณากรณีทรัพย์สินตามกฎหมายภาษีทรัพย์สินไม่น าความหมายในกฎหมายอ่ืนมาใช้บังคับ (หลักความเป็นเอกเทศของ

กฎหมาย) 

ม.138 : ทรัพย์สินหมายความรวมทัง้ทรัพย์ และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจ  ถือเอาได้ 

ม.139 : อสังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ที่ดนิและทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือ
ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนัน้ และหมายความรวมถงึทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่
กับที่ดนิหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนัน้ด้วย  

ม.140 : สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิอัน
เก่ียวกับทรัพย์สินนัน้ด้วย 
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ความหมายของภาษีทรัพย์สิน 

 

ความหมายอย่างกว้าง : ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีที่จัดเกบ็จากทรัพย์สินโดยตรงมีการ
ก าหนดมูลค่าแห่งทรัพย์สินไม่ว่าจะอยู่ในรูปของราคาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
งอกเงยจากทรัพย์สิน 

ความหมายอย่างแคบ : ภาษีทรัพย์สินเป็นภาษีที่จัดเก็บจากตัวทรัพย์สินเท่านัน้ 
ดงันัน้ หากทรัพย์สินนัน้ผลิตรายได้เพิ่มพูนขึน้มาจงึเป็นการจดัเกบ็ภาษีจากเงนิได้
ของทรัพย์สิน (มิใช่ภาษีจากฐานทรัพย์สินแต่เป็นการเกบ็ภาษีจากฐานเงนิได้) 

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



การจ าแนกประเภทภาษีทรัพย์สิน 

ภาษีทรัพย์สิน 
(น ามูลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินมารวมกนั) 
- ภาษีทรัพยส์มบติั 
- ภาษีมรดก 
- ภาษีภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

ภาษีทรัพย์สินเฉพาะอย่าง 
- ภาษีท่ีดิน 
- ภาษีการโอนแบบมีค่าตอบแทน 
- ภาษีผลไดจ้ากทุน 
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ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พนิิจภวูดล 
คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การก าหนดฐานภาษี 

 ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ี

2.1.1  

ทรัพย์สินทีอ่ยู่ในข่ายเสียภาษ ี(ม.6) 
ก) โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างอย่างอืน่ 
ข) ทีด่นิซ่ึงปลูกสร้างโรงเรือน /ส่ิง

ปลูกสร้างอย่างอืน่ 
ค) บริเวณต่อเน่ืองกบัทีด่นิซึ่งปลูก

สร้างโรงเรือน /สิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น 

2.1.2 ทรัพย์สินทีไ่ม่ต้องเสียภาษ 
ก) ประเภทของทรัพย์สินทีไ่ม่ต้องเสียภาษ ี(ม.9) 
1) ทรัพย์สนิที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ม.9/ม.6ทวิ) 

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

2) ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการงดเวน้ภาษี (ม.10) 
 

ข) ลกัษณะของทรัพย์สินทีม่่ต้องเสียภาษ ี(ม.9, ม.10, ม.6 ทว)ิ 
1) ทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์
2) ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใชใ้นกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ/ทรัพยสิ์นของการทาง
รถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใชใ้นกิจการรถไฟโดยตรง 
 
ค) บทวเิคราะห์แนวความคดิและหลกัการพืน้ฐานกฎหมายภาษอีากรกบั
การก าหนดลกัษณะทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี 

2.1.3 
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- ทรัพย์สินที่อยู่ในครองครองของผู้เสียภาษ ี
- ตวัผู้เสียภาษ ี

 
 ลกัษณะของผู้ครองครองทรัพย์สินที่ได้รับการ

ยกเว้นภาษ ี
   - รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ 
   - รัฐวสิาหกจิของรัฐบางประเภทที่ใช้ในกจิการ
รัฐบาล หรือสาธารณะ  
   - บุคคลธรรมดา (ปิดโรงเรือนไว้ตลอด 365 

วนั) 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี (ม.40) 

- เจ้าของทรัพย์สิน 
- เจ้าของโรงเรือน /สิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ 

 
 ผู้รับภาระภาษีโดยตรง 

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

การก าหนดฐานภาษี 
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แผนภาพ A 

ยื่นแบบพมิพ์ 

(หลกั) 
(ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี) 

(ยกเว้น) 

เหตจุ าเป็นเกิดจากสาธารณภยั /พ้นวิสยัที่จะป้องกนัได้
โดยทัว่ไป และเกิดในปีท่ีลว่งมาแล้ว (ม.19) 

ผู้ เช่า /ผู้ครอบครองทรัพย์สนิ  
= อยู่ในบงัคบัและมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัผู้
ประเมนิ เพียงแต่เท่าที่เก่ียวกบัการถามตอบ   

พนกังานเจ้าหน้าท่ีในท้องที่ที่ทรัพย์สินตัง้อยู่ 

กรณีพนกังานเจ้าหน้าท่ีไมไ่ด้รับแบบพิมพ์ /กรณีจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี = พนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจ 

หนงัสือสอบถามให้ตอบข้อความตามแบบพิมพ์ 

ต้องตอบค าถามและสง่คืนภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัได้รับหนงัสือ 

ผู้รับประเมนิ  
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แผนภาพ B 

 หลักเกณฑ์การกรอกและยื่นแบบพมิพ์ (ม.20)  
 ของผู้รับประเมนิ/ผู้เช่า/ผู้ครองทรัพย์สนิ 
 1. กรอกรายการในแบบพมิพ์ตามความเป็นจริงตามความรู้ความเหน็ของ

ตนให้ครบถ้วน 
 2. รับรองความถูกต้องของข้อความ 
 3. ลงวันที่/เดือน/ปี และลายมือช่ือของตนก ากับไว้ 
 4. ส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ทรัพย์สนินัน้ตัง้อยู่ 
 5. ส่งคืนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน 
 ถงึเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่กไ็ด้ (ถือวันส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นวันยื่น

แบบพมิพ์) 
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ทรัพย์สินทีอ่ยู่ในข่ายการเสียภาษี
(มาตรา6) = 3 ประเภท 

โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืน  
(ม. 5) => ให้ความหมายถึงแพด้วย 
“ท่ีดิน” => ให้ความหมายถึงทางน า้ 

 บ่อน า้ สระน า้ ฯลฯ  

การตีความหมาย 
 วตัถปุระสงค์ของกฎหมาย 

 
กฎหมายเดิม  (ม.4) 

ประกาศภาษีเรือ โรงร้าน ตกึแพ ปีมะเมีย 
โทศก จลุศกัราช 1232 

ท่ีดินซึง่ปลกูสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้าง
อย่างอ่ืน 

=ม.6 =>มีผลเป็นการจดัเก็บภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน รวมกนัไปกบัท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของ
โรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืนนัน้  

=เดิมท่ีต้องการให้มีการจดัเก็บภาษีจากโรงร้าน ตกึแพ เรือประจ าขายของ และเรือบรรทกุสินค้าท่ีมีลกัษณะสามารถเข้าอยู่
อาศยั ไว้สินค้า หรือประกอบกิจการในทางการค้าได้ (ยกเว้นเรือจร) แม้ทรัพย์สินไม่ก่อเกิดผลประโยชน์แก่เจ้าของ 

โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืน  
(ม. 5) => ให้ความหมายถึงแพด้วย 
“ท่ีดิน” => ให้ความหมายถึงทางน า้ 

 บ่อน า้ สระน า้ ฯลฯ  

การตีความหมาย 
 วตัถปุระสงค์ของกฎหมาย 

 
กฎหมายเดิม  (ม.4) 

ประกาศภาษีเรือ โรงร้าน ตกึแพ ปีมะเมีย 
โทศก จลุศกัราช 1232 

บริเวณต่อเน่ืองกบัท่ีดินซึง่สิ่งปลกูสร้าง 
โรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืน (วิเคราะห์) 
- ท่ีดินมีสภาพเป็นบริเวณต่อเน่ืองกนั 
- ตามปกติต้องใช้ไปด้วยกบัโรงเรือน หรือ

สิ่งปลกูสร้างนัน้  
ตวัอย่าง : ค าวินิจฉยักรมอยัการ ฎีกา 3820 

/  2538 
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ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี 

ประเภทของทรัพย์สิน 

ม.9 / ม. 6 ทว ิ
1) ทรัพย์สินท่ีได้รับการยกเว้นภาษี 
- ทรัพย์สินท่ีได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของรัฐบาล และด้าน

การบริการสาธารณะ 
- ทรัพย์สินประเภทโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืน  
2) ทรัพย์สินท่ีได้รับการงดเว้นภาษี 
 
ม.10 
-     เจ้าของอยู่เอง  
- (หรือ)ให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา 
- และมิได้ใช้เป็นท่ีไว้สินค้า หรือประกอบอตุสาหกรรม 

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

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

ของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง (ม.9(2)) 
3) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึง่กระท ากิจการ

อนัมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วนบคุคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและ
การศกึษา (ม.9(3)) 

4) ทรัพย์สินซึง่เป็นศาสนสมบตัิอนัใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือท่ีอยู่ของ
สงฆ์ (ม.9(4)) 

5) กรณีโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืนซึง่ปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เอง
หรือให้ผู้ อ่ืนอยู่ นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืน หรือใน
ท่ีดินซึง่ใช้ต่อเน่ืองกนั (ม.9(5))  

ประเภทของทรัพย์สิน 

ม.9 / ม. 6 ทวิ 
1) ทรัพย์สินท่ีได้รับการยกเว้นภาษี 
- ทรัพย์สินท่ีได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของรัฐบาล และด้าน

การบริการสาธารณะ 
- ทรัพย์สินประเภทโรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืน  
2) ทรัพย์สินท่ีได้รับการงดเว้นภาษี 
 
ม.10 
-     เจ้าของอยู่เอง  
- (หรือ)ให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา 
- และมิได้ใช้เป็นท่ีไว้สินค้า หรือประกอบอตุสาหกรรม 
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การค านวณภาษ ี

หลักเกณฑ์การลดค่าภาษี 
(ม.11) 

ลด /ยกเว้น  /ปลด 

ก) แนวความคิดเก่ียวกบั
การประเมนิภาษีจาก “ค่า

รายปี” 

วธีิการประเมินภาษี 
(ม.8 / ม.11-14) 

การควบคุมให้มีการปฏิบัตติามกฎหมาย (ม.5) 
-การด าเนินการประเมิน (ม. 21-23) 

-การด าเนินการหลังการไต่สวนตรวจตรา 

ง)ขอบเขตการใช้อ านาจของ
พนกังานเจ้าหน้าท่ีในการพิจารณา
ค่าเช่าที่สมควร  

ข) การประเมนิภาษีตามลกัษณะ
ของโรงเรียน 
1) การประเมนิค่ารายปีของ
ทรัพย์สนิที่มีลกัษณะทัว่ไป : 
ทรัพย์สนิรายใหมก่บัทรัพย์สนิราย
เก่า  
2) การประเมนิค่าภาษีของทรัพย์สนิ
ท่ีมีลกัษณะพิเศษ 

ค) การประเมนิภาษีตามสญัญาเชา่
โรงเรือน  
- กรณีสญัญาเช่าไมไ่ด้ระบจุ านวนค่า
ภาษีแน่นอนและให้ผู้ เช่าเป็นผู้ เสยีภาษี 
- กรณีสญัญาเชา่ก าหนดว่าจ านวนเงิน
ค่าภาษีไว้ตายตวั และผู้ให้เช่าเป็นผู้
เสียภาษี 
- กรณีสญัญาเชา่ระบไุว้ให้ผู้ให้เช่ากบั
ผู้ เช่าเสียภาษีคนละคร่ึง 
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กฎหมายใหป้ระเมินภาษีตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น 

มาตรา 8 บญัญติัวา่ “ใหผู้รั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์นคือโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสร้าง
อ่ืนกบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนในอตัราร้องละ 12.5 ของค่ารายปี 
  เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี “ค่ารายปี” หมายความวา่จ านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้
เช่าไดใ้นปีหน่ึงๆ  
  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นใหเ้ช่าใหถื้อวา่ค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถา้เป็นกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร
ท่ีท าใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ค่าเช่านั้นมิใช่จ านวนเงินสมควรท่ีจะใหเ้ช่าไดห้รือเป็นกรณีท่ีหาค่าเช่าไม่ได้
เน่ืองจากเจา้ของทรัพยสิ์นด าเนินกิจการเองหรือดว้ยเหตุประการอ่ืน ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจประเมินค่า
รายปีไดโ้ดยค านึงถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด พ้ืนท่ี ท าเลท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บ
ประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 
มาตรา 18 บญัญติัวา่ “ค่ารายปีของปีท่ีล่วงมาแลว้นั้น ท่านใหเ้ป็นหลกัส าหรับการค านวณค่าภาษีซ่ึงจะตอ้งเสีย
ในปีต่อมา” 
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ม.8 ไม่ได้ก าหนดกระบวนวธีิการประเมิน และไม่ได้ก าหนดความหมายของ  ค่ารายปีไว้อย่างชัดเจน 
= (ผล) เกดิปัญหาทางปฏิบัตทิ าให้ต้องออกกฎเกณฑ์ในรูปประกาศกระทรวงมหาดไทย (หน้าถัดไป) 
 
พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและทีด่นิ พ.ศ. 2475 

ม.8  : “ค่ารายปี” หมายความว่า จ านวนเงนิซ่ึงทรัพย์สินน้ันสมควรให้เช่าได้ในปีหน่ึงๆ  
ม.18 : “ค่ารายปีของปีทีล่่วงมาแล้วน้ัน ท่านให้เป็นหลกัส าหรับการค านวณค่าภาษีซ่ึงจะต้องเสียในปี
ต่อมา” 

วิธีการประเมิน  
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เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินคา่รายปีของทรัพย์สนิ 
.... การประเมินคา่รายปีทรัพย์สนิท่ีให้เช่า และมีเหตสุมควรท่ีท าให้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีเห็นวา่คา่เช่านัน้ มิใช่จ านวนเงินอนัสมควรท่ีจะให้เช่าได้ หรือเป็น
กรณีท่ีหาคา่เช่าไมไ่ด้ เน่ืองจากเจ้าของทรัพย์สนิด าเนินกิจการเอง หรือด้วย
เหตปุระการอ่ืน ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีประเมินคา่รายปีโดยเทียบเคียงกบัคา่
รายปีของทรัพย์สินท่ีให้เช่าท่ีมีลกัษณะของทรัพย์สิน ขนาด พืน้ท่ี ท าเลท่ีตัง้ 
และบริการสาธารณะท่ีทรัพย์สนินัน้ได้รับประโยชน์คล้ายคลงึกนัในเขต
หน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ินนัน้..... 
ประกาศเม่ือ 30 มีนาคม 2535 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
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ความพยายามของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการบังคบัใช้ 
กฎหมาย “ค่ารายปี” ศึกษากรณ ีกรุงเทพมหานคร 

 
1.บนัทกึข้อความ เร่ือง ซกัซ้อมความเข้าใจในการประเมินคา่รายปี ท่ี กท  
    7000/1710 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2532   ได้วางหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั  
   “คา่รายปี” ดงันี ้คือ เป็นจ านวนเงินท่ีผู้ เช่าต้องช าระเพื่อให้ได้ทรัพย์สนิ 
    มาครอบครอง ไมใ่ช่นบัแตเ่ฉพาะเงินท่ีระบวุา่เป็นคา่เช่าอยา่งเดียวแตต้่อง 
    นบัเงินผลประโยชน์อยา่งอ่ืนๆ ท่ีผู้ เช่าต้องช าระเน่ืองในการเช่า 
    โรงเรือนฯ ด้วย 
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การพจิารณาหาจ านวนเงนิทีผู้่เช่าต้องช าระเพือ่ให้ได้ทรัพย์สินมาครอบครอง 

หลักเกณฑ ์ จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาครอบครอง 
1) กรณีที่สัญญาเช่าระบุเฉพาะค่าเช่า 
2) กรณีสัญญาเช่าระบุรายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัย  
    ค่าบ ารุง  ล  
3) กรณีสัญญาระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจ านวนตายตัว                  

(นอกจากค่าเช่า) 
4) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจ านวนไม่ตายตัว 
   (นอกจากค่าเช่า) 
5) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจ านวนตายตัว และ
เงินอื่นๆ ด้วย (นอกจากค่าเช่า) 

6) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจ านวนไม่ตายตัว 
และเงินอื่นๆ ด้วย (นอกจากค่าเช่า) 

 = ค่าเช่าในสัญญา 
 = ค่าเช่าในสัญญา + ค่าประกันภัย + ค่าบ ารุง 
 
 ค่าเช่าในสัญญา + ค่าภาษีที่ระบุตายตัว 
 
 ค่าเช่าในสัญญา คูณ 8 ÷ 7 
 
 ค่าเช่าในสัญญา + ค่าภาษี + ค่าประกันภัย + ค่าบ ารุง 
 
 = ค่าเช่าในสัญญา + ค่าประกันภัย + ค่าบ ารุง คูณ 8 ÷ 7 
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ข้อสังเกต : ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้นต้องแยกแยะว่า 

- สิง่ใดเป็นคา่บริการ                    
- สิง่ใดเป็นคา่เช่าทรัพย์สนิ 
- รวมคา่แป๊ะเจ๊ีย/เงินช่วยคา่ก่อสร้าง (กท.7002/ ว.783) 
- ไมร่วมการจา่ยเงินเพ่ือให้ได้บริการ คา่น า้ /คา่ไฟฟ้า /คา่โทรศพัท์ /คา่ดแูลรักษา
ความสะอาด /คา่เช่าเฟอร์นิเจอร์ 
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ความพยายามของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการบังคบัใช้ 
กฎหมาย “ค่ารายปี” ศึกษากรณี กรุงเทพมหานคร 

หลักเกณฑ ์ จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาครอบครอง 
1) กรณีที่สัญญาเช่าระบุเฉพาะค่าเช่า 
2) กรณีสัญญาเช่าระบุรายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันภัย  
    ค่าบ ารุง  ล  
3) กรณีสัญญาระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจ านวนตายตัว                  

(นอกจากค่าเช่า) 
4) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจ านวนไม่ตายตัว 
   (นอกจากค่าเช่า) 
5) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจ านวนตายตัว และ
เงินอื่นๆ ด้วย (นอกจากค่าเช่า) 

6) กรณีสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเสียภาษีจ านวนไม่ตายตัว 
และเงินอื่นๆ ด้วย (นอกจากค่าเช่า) 

 = ค่าเช่าในสัญญา 
 = ค่าเช่าในสัญญา + ค่าประกันภัย + ค่าบ ารุง 
 
 ค่าเช่าในสัญญา + ค่าภาษีที่ระบุตายตัว 
 
 ค่าเช่าในสัญญา คูณ 8 ÷ 7 
 
 ค่าเช่าในสัญญา + ค่าภาษี + ค่าประกันภัย + ค่าบ ารุง 
 
 = ค่าเช่าในสัญญา + ค่าประกันภัย + ค่าบ ารุง คูณ 8 ÷ 7 
  

 
ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



1. การแบง่สว่นของทรัพย์สิน สว่นท่ีใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ห้องพกั 
สว่นท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ตวัอาคารท่ีไม่ได้เป็นห้องพกั 

2. โรงเรือนหรือท่ีดินตอ่เน่ืองกบัโรงเรือนท่ีใช้หารายได้ 

3. ท่ีดินตอ่เน่ืองกบัโรงเรือนท่ีไม่ได้ใช้หารายได้ 

4. แยกเคร่ืองเรือนออกจากตวัทรัพย์หลกั รวมทัง้หกัคา่อาหาร บริการออก 

5. น าผลรวมคา่รายปีทกุสว่นท่ีได้จาก 1 ถึง 3 มาคณูด้วย 12.5 

 

การประเมินทรัพย์สินในลกัษณะพเิศษโดยให้ความส าคญักบัการใช้
ประโยชน์ 
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- กรณีสัญญาเช่าไม่ได้ระบุจ านวนค่าภาษีที่แน่นอนไว้และให้ผู้เช่า
เป็นผู้เสีย 

- กรณีสัญญาเช่าก าหนดจ านวนเงนิค่าภาษีไว้ตายตวัและให้ผู้เช่า
เป็นผู้เสีย 

- กรณีสัญญาระบุไว้ให้ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าเสียภาษีคนละคร่ึง 

 

การประเมินภาษีตามสัญญาเช่าโรงเรือน 
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- กรณสัีญญาเช่าไม่ได้ระบุจ านวนค่าภาษทีีแ่น่นอนไว้และให้ผู้เช่าเป็นผู้เสีย 

สตูร :   ค่าภาษีจากค่ารายปีท่ีถกูต้อง   =ค่ารายปีท่ีถกูต้อง X 12.5% 
(หรือ) ค่าภาษีจากค่ารายปีท่ีถกูต้อง   = ( ค่ า ร า ย ปี ท่ี ถู ก ต้ อ ง )  .................... (1)  
           8 

 
ค่ารายปีท่ีถกูต้อง                  = ค่ารายปีตามสญัญาเช่า + ค่าภาษีจากค่ารายปีท่ีถกูต้อง  
กลบัสมการ ค่ารายปีตามสญัญาเช่า          = ค่ารายปีท่ีถกูต้อง – ค่าภาษีจากค่ารายปีท่ีถกูต้อง  
   = ค่ารายปีท่ีถกูต้อง – ค่ารายปีท่ีถกูต้อง  (มาจาก (1)) 
       8 
   = 1 – (1/8) ของค่ารายปีท่ีถกูต้อง 
   = 8 – 1  ของค่ารายปีท่ีถกูต้อง  
           8 
 ∴ ค่ารายปีตามสญัญษเช่า  = 7/8 ของค่ารายปีท่ีถกูต้อง  
กลบัสมการได้ค่ารายปีท่ีถกูต้อง  = 8/7 ของค่ารายปีตามสญัญาเช่า  
กลา่วโดยสรุป ค่ารายปี  = เงินค่าเช่า X (8 ÷7) 
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- กรณสัีญญาเช่าก าหนดจ านวนค่าภาษไีว้ตายตวัและให้ผู้เช่าเป็นผู้เสีย 

สูตร :   ค่ารายปี = จ านวนค่าภาษี + ราคาค่าเช่า  
            ค่าภาษี = ค่ารายปี X 125%  

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



- กรณสัีญญาระบุไว้ให้ผู้ให้เช่ากบัผู้เช่าเสียภาษคีนละคร่ึง (บันทกึ กท 7000/367 
ลงวนัที่ 20 มกราคม 2527 ) 

สตูร :   ค่ารายปีท่ีถกูต้อง  = ค่ารายปีตามสญัญา +  ½ ของคา่ภาษีจากค่ารายปี
ท่ีถกูต้อง 
 
กลบัสมการ ค่ารายปีตามสญัญาเช่า     = ค่ารายปีท่ีถกูต้อง – ½ ของคา่ภาษีจากค่ารายปีท่ีถกูต้อง  
                = ค่ารายปีท่ีถกูต้อง – ½ (ค่ารายปีท่ีถกูต้อง) 
                      8 
              = ค่ารายปีท่ีถกูต้อง – 1/16 (ของคา่รายปีท่ีถกูต้อง )  
                 = 16 – 1 ของคา่รายปีท่ีถกูต้อง  
         16  
ค่ารายปีตามสญัญา                = 15/16 ของคา่รายปีท่ีถกูต้อง  
กลบัสมการ ค่ารายปีท่ีถกูต้อง  = 16/15 ของคา่รายปีตามสญัญาเช่า  
กลา่วโดยสรุป ค่ารายปี  = เงินคา่เช่าทัง้ปี (X)16 (÷) 15 
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กรณีโรงเรือนถกูรือ้ถอนหรือท าลายและอยูใ่นสภาพท่ียงัใช้ไม่ได้ 

   ลดหยอ่นคา่รายปีตามสว่นท่ีท าลายตลอดเวลาท่ียงัไมไ่ด้ท าขึน้แตใ่น
เวลานัน้ (มาตรา 11) 

ตวัอยา่งท่ี 1 นายทสณ์ปลกูสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2540 ให้เช่าตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคมถึงเดือนสงิหาคม รวมระยะเวลา 
4 เดือน คา่เช่าเดือนละ 12,000 บาท แตโ่รงเรือนได้ช ารุดเสียหายไม่
อาจใช้ประโยชน์ได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน จนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2540 การค านวณลดหยอ่นคา่รายปีกระท าดงันี ้

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

การค านวณตามตวัอย่างท่ี 1 
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 กรณีเจ้าของติดตัง้สว่นควบท่ีส าคญัมีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกัรกลไก เคร่ืองกระท า 
หรือเคร่ืองก าเนิดสินค้าเพ่ือใช้ในการอตุสาหกรรมบางอยา่ง เช่น โรงสี 

   ลดหย่อนค่ารายปี ลงเหลือ 1 ใน 3 ของคา่รายปี ของทรัพย์สินนัน้รวมทัง้สว่นควบ
ด้วย (มาตรา 13) (รวมอาคาร+ท่ีดิน+สว่นควบ แล้วลดลง 2 ใน 3 สว่น แล้วน าไป
คณู 12.5 % 

ตวัอยา่งท่ี 2  

คา่รายปีของโรงสี (อาคาร+ท่ีดิน+สว่นควบ)          = 600,000 บาท 

ลดลงสองในสามสว่น                             = 200,000 บาท 

คา่ภาษีร้อยละ 12.5 = 200,000 x (12.5/100)         = 25,000  บาท 

คิดเป็นภาษีท่ีต้องช าระ                             = 25,000  บาท 

การลดคา่รายปี 
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กรณีไม่พอใจการประเมินภาษี 

   1. ขอให้พิจารณาใหม ่ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัได้รับแจ้งการประเมิน
(มาตรา 24) 

   2. หากไมพ่อใจอีก สามารถฟ้องร้องตอ่ศาลภาษีอากร ภายใน 30 วนั นบั
แตว่นัรับแจ้งความให้ทราบค าชีข้าด (มาตรา 31) แตต้่องช าระคา่ภาษี
ก่อนมิฉะนัน้ศาลไมป่ระทบัรับฟ้อง (มาตรา 39) 

 
การระงบัข้อพิพาท 
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บทวิเคราะห์ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พนิิจภวูดล 
คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



             ไม่สามารถพจิารณาเฉพาะค านิยาม มาตรา 5 “โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง
อย่างอื่นๆ ให้กินความถึงแพด้วย”  

  

 

  

         เคร่งครัด + เจตนารมณ์ของกฎหมาย ตอ้งพิจารณา 
 ม.5 + ม.9(5)(6) + ม.10 + ม.11 + ม.12 

การตีความ 

การตคีวาม “โรงเรือน” “ส่ิงปลูกสร้าง” 
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 ม.9(5) “...โรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ ซึง่ปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยูเ่องหรือให้ผู้ อ่ืนอยูน่อกจากคน
เฝ้าในโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ หรือในที่ดินซึง่ใช้ตอ่เน่ืองกนั 

       (6) โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างของการเคหะแหง่ชาติท่ีผู้ เช่าซือ้อาศยัอยูเ่องโดยมิได้ใช้เป็นท่ีเก็บสนิค้าหรือ
ประกอบการอตุสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้” 

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

   ม.11 “ถ้าโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ ถกูรือ้ถอนหรือท าลายโดยประการอ่ืน ทา่นให้ลดหย่อนค่ารายปีของ
ทรัพย์สินนัน้ตามสว่นท่ีถกูท าลายตลอดเวลาท่ียงัไมไ่ด้ท าขึน้ แตใ่นเวลานัน้โรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ 
นัน้ ต้องเป็นท่ีซึง่ยงัใช้ไมไ่ด้...” 

   ม.12 “โรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ ซึง่ท าขึน้ในระหวา่งปีนัน้ ท่านวา่ให้ถือเอาเวลาซึง่โรงเรือนหรือสิง่ปลกู
สร้างอยา่งอื่นๆนัน้ได้มีขึน้ และส าเร็จจนควรเข้าอยูไ่ด้แล้วเทา่นัน้มาเป็นเกณฑ์ค านวณคา่รายปี...” 

การตีความ “โรงเรือน” “สิ่งปลูกสร้าง” 

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



“โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ”  

มีความหมายตามธรรมดา  

 หมายถึง “ส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงใดที่มีลักษณะคล้ายเรือนที่ปลูกไว้ส าหรับอยู่ อยู่อาศัย 
ไว้ส่ิงของ ซึ่งโดยปกตพิืน้ที่ของส่ิงนัน้จะอยู่ตดิกับดนิ” 

การตคีวาม “โรงเรือน” “ส่ิงปลูกสร้าง” 
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ส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ 

สิง่ปลกูสร้างที่ไม่ใช่โรงเรือน 

 เข้าอยูอ่าศยัได้ 

 ใช้เป็นท่ีไว้สนิค้า 

 ใช้ประกอบอตุสาหกรรม 

   (ใช้ประกอบกิจการเพื่อหารายได้) 
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คุณสมบัตขิองโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่อยู่ในข่ายเสียภาษี 
ต้องเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกดิรายได้แก่เจ้าของด้วยหรือไม่  

การตคีวามหมาย 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(การเสียภาษีของทางหลวงสมัปทาน) 

- ต้องการให้เกิดรายได้  

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

ศาลฎีกา 
พิจารณาจากแนวค าพิพากษา

ฎีกา 
- ไมต้่องก่อให้เกิดรายได้แก่เจ้าของ  
ฎีกา 658/2489 

ฎีกา 1133/2494 
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ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 วตัถปุระสงค์ของพรบ.นีเ้ช่นเดียวกบัประกาศภาษีเรือโรงร้านตกึแพ ปีมะเมีย โทศก  
จลุศกัราช 1232 คือ  
     โรงเรือนหรือสิง่ปลกุสร้างท่ีต้องช าระภาษีต้องมีลกัษณะ 
    -เข้าอยูอ่าศยัได้ เช่น บ้านอยูอ่าศยั หรือ 
    -ใช้เป็นท่ีไว้สินค้าได้ เช่น อาคารเก็บสินค้าหรือถงัน า้มนัท่ีก่อสร้างติดกบัท่ีดิน หรือ  
  -ใช้ประกอบอตุสาหกรรมได้หรืออาคารจอดรถ และ 
    -ได้ก่อให้เกิดประโยชน์รายได้แก่ผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินด้วย 
ข้อสงัเกต ผู้ เขียน 
   ค าวา่ “เพ่ือหารายได้” ปรากฏเฉพาะกรณีโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสร้างของการเคหะ
แหง่ชาติท่ีผู้ เช่าซือ้อาศยัอยูเ่องโดยมิได้ใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าหรือประกอบการอตุสาหกรรมหรือ
ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ (ม.9(6)) 

ศ.ดร.ศุภลกัษณ์ พินิจภูวดล 



กรณีการวินิจฉยัทรัพย์สินอยูใ่นขา่ยการเสียภาษี 
(ศาลฎีกา) 

 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 658/2489 โรงเรือนท่ีให้บตุรอยูอ่าศยันัน้ไมมี่ข้อยกเว้นท่ีจะไมต้่องเสียภาษี
โรงเรือน และที่ดิน โรงเรือนอยูเ่องแตท่ าการค้านัน้ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1133/2494 โรงเรือนท่ีมีผู้ เข้าอยู ่ครบก าหนดสญัญาเช่าแล้วผู้ เช่าไมย่อมออกจน
ผู้ให้เช่าต้องฟ้องขบัไล ่ผู้ เช่าก็ยงับิดพลิว้ไมอ่อกจากโรงเรือนนัน้ แม้ในระหวา่งท่ีหมดอายสุญัญาเช่า
แล้ว ผู้ให้เช่าได้เก็บค่าเช่าอีกเลยก็ยงัไมเ่ข้าข้อยกเว้นท่ีจะไมต้่องเสียภาษีโรงเรือนตาม พรบ.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาครา 8,9, และ 10 ฉะนัน้เจ้าของโรงเรือนผู้ให้เช่าจงึต้องเสียภาษี
โรงเรือนนี ้

 ข้อสงัเกต ผู้ เขียน “โรงเรือนอยูเ่องแตท่ าการค้า” เป็นการสละข้องดเว้น ม.10/ม.9 แล้วแตก่รณี 
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พรบ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 (ฉบบัแรก) 

 มาตรา 10 บญัญตัิวา่ “โรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นๆซึง่
เจ้าของอยูเ่องเม่ือมีคา่รายปีไม่เกินหกสิบบาทตอ่ปี ทา่นให้ยกเว้นจาก
บทบญัญตัิแหง่ภาคนี”้ 
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การวินิจฉยักรณี “ท่ีดินท่ีเป็นบริเวณตอ่เน่ืองกนักบัโรงเรือน 
หรือสิ่งปลกูสร้างอยา่งอื่นๆ” 

 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 3820/2534 “สิ่งปลกูสร้างสนามน็อคบอร์ด มีพืน้ท่ี 160 ตารางเมตร ส่วนท่ีดินอีก 83,454 
ตารางเมตร นัน้เป็นพืน้ท่ีในส่วนท่ีโจทก์มิได้ปลกูสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอ่ืนๆได้พิจารณาแผนผงั
แสดงท่ีตัง้คลงัน า้มนัเป็นของโจทก์ ประกอบภาพถ่ายท่ีแสดงถึงสิ่งก่อสร้างส่วนท่ีเป็นน็อคบอร์ดแล้วจะเห็นได้
ว่า พืน้ท่ีว่างมิได้ใช้ปลูกโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง นัน้อยู่กระจัดกระจายกันไปและมิได้ใช้พืน้ท่ีในบริเวณ
ตอ่เน่ืองกบัสนามน็อคบอร์ด อนัจะเป็นข้อท่ีแสดงให้เห็นว่าตามปกติใช้ด้วยกนักบัสนามน็อคบอร์ด ดงันัน้ท่ีดิน
ในส่วนนีซ้ึ่งมีเนือ้ท่ี 83,454 ตารางเมตร จึงมิใช่ท่ีดินซึ่งใช้ต่อเน่ืองกับสนามน็อคบอร์ดอันเป็นสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนๆ และกรณีไม่มีประเด็นท่ีจะวินิจฉยัว่าท่ีดินท่ีเป็นปัญหานีเ้ป็นท่ีดินต่อเน่ืองกบัโรงเรือนรายอ่ืนหรือไม ่
เม่ือท่ีดิน 83,454 ตารางเมตร นีม้ิใช่ส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัสนามน็อคบอร์ด การท่ีพนกังานเจ้าหน้าท่ี น าเอาพืน้ท่ี
ดังกล่าวมารวมกับพืน้ท่ีของสนามน็อคบอร์ดแล้วประเมินตามภาค 1 แห่งพรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
พ.ศ.2475 เช่นนี ้จึงเป็นการประเมินท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย ค าวินิจฉยัของจ าเลยท่ี2 ในสว่นนีจ้ึงเป็นการมิชอบ
ไปด้วย” 
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การวินิจฉัยกรณีนิตบุิคคลใช้อาคารของตนเป็นส านักงานหรือใช้เป็นที่ท าการ 
หรือที่ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม  

ไม่เข้าข่ายกรณี เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษาตาม ม.10 

1. บ้านพกัคนงาน ห้องน า้ ห้องส้วม ป้อมยาม เช่น บริษัทให้คนงานเข้าพกัอาศยัเม่ือเลกิงานแล้ว
กลบับ้านไมไ่ด้ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอตุสาหกรรมของโจทก์ มิใช่เป็นการเข้าอยูเ่พื่อเฝ้า
รักษาโรงเรือน 

2. ให้บริษัทเช่าโรงเรือนบางสว่นเพื่อใช้เป็นส านกังาน 
3. สว่นท่ีเหลือเจ้าของกรรมสทิธ์ิใช้เป็นส านกังานฝ่ายบริหารและตดิตอ่ธุรกิจ ใช้เป็นห้องรับประทาน
อาหารของพนกังาน ใช้ตดิตัง้เคร่ืองท าความเย็น ใช้เป็นโรงจอดรถของพนกังาน 

กรณี 2,3 โจทก์เป็นนิตบิคุคล  
“การอยูอ่าศยัเอง” ก็ต้องอยูใ่นความหมายของมาตรา 10 ด้วย 
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การประเมนิโดยพิจารณารายได้ 

(Income Approach) 

 วิธีคิดอตัราผลตอบแทนทางตรง  

(Direct Capitalization) 

พิจารณาจาก 

รายได้   และ  ค่าใช้จ่าย ของทรัพย์สินท่ีประเมิน 

ประมลูค่าโดย 
                  (พจิารณาความเส่ียงทัง้มวล) 
(1) หารายได้สทุธิ            อตัราผลตอบแทนการลงทนุ 
            (2) 
                 เป็นร้อยล่ะท่ีคาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สิน  
 

ปีใดปีหนึง่ เพียงปีเดียว 

= 

พจิารณาความสนัพนัธ์โดยตรงระหว่าง (1)และ(2) 
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วิธีการประเมินรายได้ 

ประมาณการรายได้จริง 

(-) 

หนีสู้ญ/ การไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

(-) 

 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

= รายได้สุทธิ ( I ) มูลค่าทรัพย์สนิที่ประเมนิได้ 
  V  =I / R 
    =R =อตัราผลตอบแทน 
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ค าถาม 
การค านวณหาค่าเช่าที่สมควรตามพระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือน

   
คา่เช่าห้องพกั 2,000 บาท (ตอ่ห้อง/ตอ่เดือน) เป็นคา่เช่าท่ีสมควร

หรือไม ่
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โจทย์* 
 

ห้องพักจ านวน 100 ห้อง ค่าเช่าห้องละ 2,000 บาท ต่อเดือน มีผู้เข้าพัก 90% หนีสู้ญ 5% ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการหอพัก 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  

•      ค่าใช้จ่ายด าเนินการหอพกั (30%)   = 20,400,000 x 30% 

•      รายได้เม่ือหกัค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ  = 612,000 

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

    = 1,428,000 

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

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

•       มลูค่าหอพกัท่ีประเมินได้    = 28,560,000 บาท 

•       มลูค่าหอพกัทางบญัชี ณ วนัท่ีประเมิน  = 28,500,000 บาท 

    ผล: เหน็ได้ว่า ค่าเช่า 2,000 บาท ต่อเดือน เป็นค่าเช่าที่สมควร เพราะมีค่าเป็น (บวก) เม่ือเทยีบกับมูลค่าหอพักทาง
บัญชี 

 

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

   = 2,160,000√ 

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

 ราคาค่าเช่าท่ีสมควร  = 2,160,000 

 

ค าตอบ 
วิธีค านวณหามูลค่าทรัพย์สิน: 
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ขัน้ตอนการประเมนิรายได้ 
1.ประมาณรายได้ของทรัพย์สินจากทกุแหลง่ พิจารณาจากการเปรียบเทียบตลาด และรายได้จริงของทรัพย์ทีประเมินโดยตรง 
2.ลบ ด้วยการไม่ใช้ประโยชน์ / หนีส้ญูจากข้อเท็จจริง / และจากการเปรียบเทียบ หรือแนวโน้มในตลาดจะท าให้ได้รายได้ท่ีเป็นจริง 
3.หกัด้วยคา่ใช่จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าด าเนินการ ค่าภาษี ค่าประกนั ค่าจดัการ ค่าบารุงรักษา เป็นต้น จะได้รายได้สทุธิ 
4.น ารายได้สทุธิมาเข้าสตูร 
 
V = I / R                          ประมาณการรายได้ (-) หนีส้ญู (-) ค่าใช่จ่ายฯ  
V มลูค่าทรัพย์สิน  ผล= มลูค่าทรัพย์สินท่ีประเมินได้. 
I  รายได้สทุธิ 
R อตัราผลตอบแทน 
 
การพิจารณาคา่เช่าท่ีสมควร :  
น ามลูค่าทรัพย์สินท่ีประเมินได้มาเทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทางบญัชี 
ผล= หากมีค่าเป็นบวกพิจารณาได้ว่าค่าเช่านัน้เป็นคา่เช่าท่ีสมควร 

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   
จ านวน 100 ห้อง (เช่า 90%)   = 270,000 
1 ห้อง      = 270,000 ÷ 100 
(น าอตัราดอกเบีย้เงินฝาก 5% มาใช้)  = 2,700 
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