
สรุปสาระส าคัญของร่างกฎหมายล าดับรอง 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เรียงรายมาตรา) 

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ที ่ มาตรา ประเภทกฎหมาย สาระส าคัญ 
1 8 (7) ประกาศกระทรวงการคลัง 

 
ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือ
สถานสาธารณกุศลตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ยกเว้นภาษีส าหรับทรัพย์สินของมูลนิธิ องค์การ หรือสถาน               
สาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ 
และภาษีมูลค่าเพ่ิม เฉพาะที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 

2 8 (8) ประกาศกระทรวงการคลัง 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้
ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
1) ต้องเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
2) ให้ส่วนราชการและเจ้าของทรัพย์สินจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ว่ายินยอมให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปี  
3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดประกาศความยินยอมให้ใช้
ทรัพย์สินเพ่ือสาธารณะ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และในที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 

3 
 

8 (12) กฎกระทรวง 
(กระทรวงการคลัง) 

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี 
1) ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
2) ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่            
ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
3) ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาพ้ืนที่และ             
ยังมิได้ใช้หาผลประโยชน์ 
4) ทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาม ดังนี้ 
    4.1) ทางอากาศ เฉพาะที่ดินว่างเปล่าในท่าอากาศยานที่กันไว้
เพ่ือความปลอดภัยตามมาตรฐานการบินรอบบริเวณทางวิ่ง ทางขับ  
ลานจอดอากาศยาน และหลุมจอดอากาศยานระยะไกล 
    4.2) ทางบก เฉพาะที่ดินที่เป็นลาดจอดรถโดยสารสาธารณะใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
    4.3) ทางราง เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้า , 
ทางยกระดับส าหรับทางวิ่งรถไฟฟ้า และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้
เป็นทางเดินรถไฟ 
    4.4) ทางน้ า เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นท่าเรือและยื่นลงไปใน
ทะเล แม่น้ า หรือล าคลอง 
5) ทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับการสาธารณูปโภคและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในโครงการพักอาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ  
6) ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์/ห้องสมุด/หอศิลป์ ฯลฯ 
เฉพาะส่วนที่ใช้ประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  



 

ที ่ มาตรา ประเภทกฎหมาย สาระส าคัญ 
   7) บ่อที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร 

และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว 
8) ที่ดินที่กฎหมายห้ามมิให้ท าประโยชน์ 
9) ทรัพย์สินของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่
จัดตั้งขึ้นตามพันธกรณีในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศ 

4 10 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

การแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจด
ทะเบียนการเช่าในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
- ให้ส านักงานที่จังหวัด/ส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาแจ้งการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไปตามรายการข้อมูลที่ก าหนด 

5 12 กฎกระทรวง 
(กระทรวงมหาดไทย) 

การมอบหมายให้ส่วนราชการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าความตกลงมอบหมายให้            
ส่วนราชการด าเนินการแทน โดยให้ส่วนราชการหักค่าใช้จ่าย              
ร้อยละ 3 ของภาษีที่รับช าระไว้แทน และน าส่งภาษีซึ่งหักค่าใช้จ่าย
แล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป 

6 21 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
ประชุมเพ่ือเลือกกันเองเป็นผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น  
2) การเลือกผู้แทนต้องท าด้วยตนเอง  
3) องค์ประชุม มีจ านวนเท่ากับผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าประชุมเมื่อถึง
ก าหนดเวลาประชุม 
4) ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้อยู่ในที่ประชุมได้ไม่จ ากัด
จ านวน โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
5) ใช้วิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ตนประสงค์จะเลือก
จ านวนไม่เกิน 5 คน ลงแผ่นกระดาษใส่ภาชนะ  
6) ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกจนครบจ านวน 5 คน 
ในแต่ละประเภท 
7) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคะแนนถัดไป 
เพ่ือเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง บัญชีมีอายุ 2 ปี 
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7 23 

วรรคสี่ 
ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย 
การแจ้งและการส่งเรื่องเกี่ยวกับค าปรึกษาหรือค าแนะน า
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด            
ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ส่ง
เอกสารที่ก าหนดมายังกระทรวงมหาดไทย  
2) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบอ านาจจากปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
และด าเนินการภายใน 15 วัน ดังนี้ 
   2.1) กรณีเห็นด้วย ให้แจ้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างประจ าจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและถือปฏิบัติ 
   2.2) กรณีไม่เห็นด้วย ให้ส่งความเห็นไปยังคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

8 24 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

ก า ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ใ ห้
กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อมูลรายการที่ดินและ             
สิ่งปลูกสร้างในเขตของปีที่ผ่านมา จ าแนกเป็นรายแปลง พร้อมทั้ง
ปัญหา อุปสรรคและสรุปผลการจัดเก็บภาษีปีที่ผ่านมา จัดส่ง
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดภายใน 
เดือนมกราคม 
2) ให้คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัดจัดส่ง
ข้อมูลที่ ไ ด้ รั บจากองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พร้ อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
3) รูปแบบ วิธีการจัดท าข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้เป็นไปตามที่ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
4) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ
จัดส่งกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคม และรายงาน 
กระทรวงมหาดไทยทราบ 
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10 30 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย 
การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
ส ารวจแล้ว มาจัดท าบัญชีรายการเพ่ือประกาศ ณ ที่ท าการ หรือ
สถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควรไว้ไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทั้งจัดส่ง
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้ผู้ เสียภาษีแต่ละรายทราบภายใน เดือน
พฤศจิกายนตามรายการข้อมูลที่ก าหนด พร้อมทั้งระบุล าดับที่ 
ในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้เสียภาษีทราบด้วย 
2) การจัดท าบัญชีตามแบบที่ก าหนด ให้แยกเป็นชุด เรียงล าดับ
ตามประเภทที่ดิน และชื่ออาคารชุด 

11 33 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
1) ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ             
สิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดภายใน 
60 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์หรือรู้เหตุดังกล่าว 
2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์
เพ่ือประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ภายหลังได้รับการแจ้งจาก          
ผู้เสียภาษ ี

12 34 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดวิธีการแจ้งประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจ 
การจัดส่งข้อมูลของผู้ เสียภาษี การแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1) สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2) วิธีการแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรสาร จดหมาย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ก า ร รั บ ส่ ง ข้ อ ค ว า ม ผ่ า น
สื่อคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
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13 35 กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณมูลค่าที่ดินหรือ               

สิ่งปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ 
1) การค านวณมูลค่าที่ดิน 
    1.1) กรณีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน ให้พนักงานประเมิน
ด าเนินการดังนี้ 
           - กรณีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(นส.3 ก.) ให้เทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์กับแปลงที่ดิน
ใกล้เคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และมีระยะความลึกของแปลง
ที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกอบบัญชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้น 
           - กรณีที่ดินประเภทอ่ืน ให้ใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินราย
ต าบลเพื่อเป็นฐานในการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    1.2) ที่ดินมีสภาพเป็นบ่อ ขุมเหมือง ที่มีความลึกเกิน 3 เมตร 
(ไม่รวมทะเลสาบในหมู่บ้านจัดสรร) ให้คิดร้อยละ 25 ของราคาประเมิน 
    1.3) ที่ดินแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงตามประกาศของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้คิดร้อยละ 30 ของราคาประเมิน 
2) การค านวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 
    2.1) กรณีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง    
ให้เทียบเคียงราคาประเมินตามบัญชีเทียบเคียงที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้น 
    2.2) กรณีไม่สามารถเทียบเคียงได้ ให้ผู้เสียภาษีแจ้งบัญชีแสดง
มูลค่าสิ่งปลูกสร้างและแบบแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ใน
การก่อสร้าง หรือจ้างผู้ประเมินราคาเอกชนเพ่ือประเมินราคา  
ก่อนแจ้งมูลค่าสิ่งปลูกสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 
60 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากผู้บริหารท้องถิ่น  
    2.3) กรณีผู้เสียภาษีไม่แจ้งมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นใช้ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างโดยเทียบเคียงจากสิ่งปลูกสร้าง
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไปพลางก่อน แล้วให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ้างผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศ
ก าหนดมาด าเนินการโดยให้ผู้เสียภาษีออกค่าใช้จ่าย 
    2.4) หากมูลค่าสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 2.2) ไม่เป็นที่ยอมรับของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าง           
ผู้ประเมินราคาตามบัญชีรายชื่อที่กระทรวงการคลังประกาศ
ก าหนดมาด าเนินการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้       
ออกค่าใช้จ่าย  
3) การค านวณมูลค่าห้องชุด ให้เทียบเคียงราคาประเมินห้องชุดที่มี
ลักษณะการใช้ประโยชน์ประเภทเดียวกันในชั้นเดียวกันของอาคารนั้น 
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หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการ
ประกอบเกษตรกรรม 
1) การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้หมายถึง            
ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ก ษ ต ร ต า ม นิ ย า ม ใ น ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่า
ด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการท าการประมง 
และให้หมายความถึงในช่วงเวลาประกอบการเกษตร  และ             
พักการเกษตรเพื่อปรับปรุงสภาพที่ดินด้วย 
2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม คือ  
    2.1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ เป็นที่ดินและ              
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
    2.2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่เพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตาม
จ านวนขั้นต่ าที่เป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
ตามบัญชีที่ประกาศก าหนด  
   2.3) ให้ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ต่อเนื่องที่ใช้ประกอบการท า
เกษตรกรรมนั้น 
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ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย 
1) การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ 
การใช้ประโยชน์ในลักษณะบ้าน ตึก ตึกแถว อาคาร โรงเรือน 
กระท่อม หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้อยู่อาศัย 
รวมถึงได้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับที่อยู่อาศัย 
2) ไม่รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของน าไปให้เช่าหรือ              
หาประโยชน์ ในลักษณะอยู่ อาศัย  เว้นแต่การ ให้ เช่ านั้ นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีการจดทะเบียนการเช่าเกิน 
3 ปี 
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(กระทรวงมหาดไทย) 
ก าหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแก่สภาพ 
1) ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง ที่ดินที่โดยสภาพสามารถใช้ประโยชน์
ได้ แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ดินที่โดย
สภาพแห่งพ้ืนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะเหตุธรรมชาติในที่ดิน
นั้นตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหตุ 
อันพ้นวิสัยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ถือเป็นที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า 
2) สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเสร็จ
แล้ว หรือยังไม่เสร็จ ซึ่งปล่อยทิ้งร้างจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
ตลอดปีที่ผ่านมา 
3) ที่ดินที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง ที่ดินที่ใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรืออยู่อาศัย แต่ไม่เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย 
4) สิ่งปลูกสร้างที่ ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ หมายถึง             
สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงเสร็จแล้วและโดยสภาพสามารถ            
ใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในตลอดปีที่ผ่านมา 
5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ ไม่ให้หมายรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยผลของ
กฎหมาย หรือโดยค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลห้ามใช้ประโยชน์ หรือ
อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์นั้น 
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง          
ที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้จัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
1) กรณีสามารถแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน ให้ค านวณภาระ
ภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
2) กรณีไม่สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน ให้ค านวณ
ภาระภาษีดังนี้ 
    2.1) การใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง ให้แบ่งตามสัดส่วนของการใช้
ประโยชน์ตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ใช้สอยรวมของสิ่งปลูกสร้าง  
    2.2) การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้พิจารณาจากสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ใน
ที่ดินนั้น  
3) กรณีที่ดินหลายแปลงมีอาณาเขตติดต่อกันและเป็นเจ้าของเดียวกัน 
ให้ใช้มูลค่าของที่ดินทุกแปลงรวมกันเป็นฐานภาษีที่จะน ามาใช้ในการ
ค านวณภาระภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
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(กระทรวงมหาดไทย) 
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมิน                
ทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และ
รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศบัญชีก าหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือให้ประชาชน
ตรวจสอบ  
    1.1) บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง     
ห้องชุด ซึ่งได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ ์
    1.2) บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์ 
    1.3) บัญชีประเภทรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ท่ีส ารวจพบ 
2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
อัตราภาษี และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการเก็บภาษีที่ดินและ   
สิ่งปลูกสร้างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายตามแบบที่ก าหนด 
3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก่อนวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยแสดงไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือที่อ่ืนใดตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
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หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซ่ึงเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์
ในการประกอบเกษตรกรรม 
1) กรณีใช้ประโยชน์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดไม่เกิน  
1 แปลง ให้น ามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้าน
บาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 
ให้มูลค่าของฐานภาษีเท่ากับศูนย์ 
2) กรณีใช้ประโยชน์ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
มากกว่า 1 แปลง ให้น ามูลค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 
ล้านบาท โดยให้หักมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแปลงที่มีมูลค่า
สูงที่สุดก่อน แล้วหักมูลค่าสู งในล าดับรองลงมาตามล าดับ              
หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์              
ให้มูลค่าของฐานภาษีเท่ากับศูนย์ 
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20 41 

วรรค
สอง 

ประกาศกระทรวงการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่
อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎร 
1) กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมใช้เป็น        
ที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้น ามูลค่าที่ดินและ                
สิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษี              
ที่ค านวณได้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีเท่ากับศูนย์ 
2) กรณีที่สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้น ามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น
หกัด้วย 10 ล้านบาท หากมูลค่าของฐานภาษีที่ค านวณได้น้อยกว่า
หรือเท่ากับศูนย์ ให้มูลค่าของฐานภาษีเท่ากับศูนย์ 

21 41 
วรรคสี่ 

ประกาศกระทรวงการคลัง
และกระทรวงมหาดไทย 

การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เนื่องจากเจ้าของได้ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเพราะเหตุจ าเป็นทางราชการ 
- ผู้ที่จะได้รับยกเว้นภาษีต้อน าเอกสาร ค าสั่ง หรือหลักฐานอ่ืนใด          
ซึ่งแสดงถึงเหตุจ าเป็นทางราชการในการย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
มาแสดงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การย้ายชื่อนั้นต้องไม่เป็น
การย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งตนเป็นเจ้าของ 

22 44 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ตามแบบท่ีก าหนด 

23 51 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

การช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอ่ืน 
1) ผู้ที่จะช าระภาษีสามารถเลือกช าระภาษีผ่านธนาคารหรือจุดบริการ           
ที่ท าความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ โดยต้องช าระ
ภาษีตามจ านวนที่ปรากฏในแบบประเมินภาษีที่ได้รับแจ้งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเสียค่าบริการตามที่ธนาคารหรือนิติบุคคลก าหนด  
2) ให้ช าระภาษีเป็นเงินสด หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3) ให้ธนาคารหรือนิติบุคคลที่รับช าระภาษีโอนเงินค่าภาษีเข้าบัญชี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันท าการถัดไป พร้อมรวบรวม
จัดส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใน 3 วันท าการนับถัดจากวันที่ได้รับช าระภาษี 

24 52 
วรรค
สอง 

กฎกระทรวง 
(กระทรวงมหาดไทย) 

การผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1) ให้ผู้เสียภาษีที่มีวงเงินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ยื่นหนังสือขอ
ผ่อนช าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน
2) ก าหนดเวลาผ่อนช าระภาษี 3 งวด (เมษายน, พฤษภาคม และ
มิถุนายน) หากไม่ช าระภายในก าหนดให้หมดสิทธิขอผ่อนช าระ 
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วรรค
สอง 
และ 
73 

ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

ก าหนดแบบพิมพ์ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ก าหนดแบบค าร้องขอรับเงินภาษีคืน, แบบค าร้องคัดค้าการ
ประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี และแบบใบเสร็จรับเงินภาษี 

26 55 พระราชกฤษฎีกา ก าหนดลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 
1) ให้ลดภาษีร้อยละ 50 ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ                
สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่
อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม และได้              
จดทะเบียนโอนสิทธิรับเป็นมรดก หรือมีหลักฐานของทางราชการ      
ที่แสดงว้าได้มีการรับโอนมรดกก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
2) ให้ลดภาษีร้อยละ 90 ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้ 
    2.1) อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน/บริษัท
บริหารสินทรัพย์/สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน/กฎหมายว่าด้วยบริษัท
บริหารสินทรัพย์/กฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นเวลา
ไม่เกิน 5 ปี 
    2.2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นโครงการเพ่ือ             
อยู่อาศัย หรืออุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน              
เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี 
    2.3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นอาคารชุดเพ่ือ           
อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี 
    2.4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น ามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี   
    2.5) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
กฎหมายว่าอาคารชุด หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยที่อยู่ระหว่างรอการขาย เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี 
3) ให้ลดภาษีร้อยละ 90 ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์
ในกิจการของสถานอุดมศึกษาและโรงเรียน ดังนี้  
    3.1) สถานอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    3.2) โรงเรียนในระบบ 
    3.2) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา, ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันการศึกษาปอเนาะ 
4) ให้ลดภาษีร้อยละ 90 ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้เป็น
สถานที่เล่นกีฬา, สวนสัตว์, สวนสนุก หรือที่จอดรถสาธารณะ 
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   5) ให้ลดภาษีร้อยละ 90 ของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านคมนาคม ดังนี้ 
    5.1) ทางอากาศ เฉพาะส่วนของที่ดินที่ ใช้ เป็นทางขึ้นลง             
อากาศยาน ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และหลุมจอดอากาศยาน
ระยะไกล 
    5.2) ทางบก ที่เป็นทางพิเศษและทางพิเศษระหว่างเมือง 
เฉพาะส่วนที่เป็นทางยกระดับ และที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับ 
และที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสารธารณะในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 
    5.3) ทางราง เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้า, 
ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน, ที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
6) ให้ลดภาษีร้อยละ 50 ของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านพลังงาน เฉพาะส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็น
โรงผลิตไฟฟ้า และเข่ือน 

27 56 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การลดหรือยกเว้นภาษีในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหรือ           
ถูกท าลายให้ เสื่อมสภาพด้วยเหตุ อันพ้นวิสัยที่จะป้องกัน              
ได้โดยท่ัวไป 
1) เหตุอันพ้นวิสัย หมายความว่า เหตุที่เกิดจากสาธารณภัย ไม่ว่า
เกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ท าให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
2) การลดหรือยกเว้นภาษีต้องปรากฏว่าปีที่ล่วงมาแล้ว ได้รับความ
เสียหายด้วยเหตุอันพ้นวิสัยในช่วงเวลาใดหนึ่ง 
3) เมื่อเกิดเหตุอันพ้นวิสัย ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ส ารวจความเสียหาย โดยท าบัญชีรายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน เนื้อที่
ทรัพย์สินที่เสียหายหรือถูกท าลาย หรือควรลดหรือยกเว้นภาษี          
แต่ละรายรายงานไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าจั งหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  โดย
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือ
กระทรวงมหาดไทยจะออกไปตรวจสอบหรือไม่ก็ได้ 
4) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว 
ให้ส่งบัญชีรายชื่อไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   4.1) กรณีลดภาษี ให้เก็บเงินภาษีตามจ านวนที่คณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทย 
สั่งลดแล้วในปีต่อไป 
   4.2) กรณียกเว้นภาษี ให้งดเก็บเงินภาษีในปีต่อไป 
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วรรค
หนึ่ง 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การลดหรือยกเว้นภาษีในกรณีที่มีเหตุอันท าให้ที่ดินที่ได้รับความ
เสียหาย หรือสิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือท าลาย หรือช ารุด
เสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ 
1) การลดหรือยกเว้นภาษีตามระเบียบนี้ไม่รวมถึงที่ดินหรือ                   
สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร                    
แก่สภาพ โดยต้องปรากฏว่าปีที่ล่วงมามีเหตุโดยที่มิได้มาจาก               
ผู้เสียภาษ ี
2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าทีเ่พ่ือส ารวจความเสียหาย โดยท า
บัญชีรายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน เนื้อที่ทรัพย์สินที่เสียหายหรือถูกท าลาย 
หรือควรลด หรือยกเว้นภาษีแต่ละรายรายงานไปยัง คณะกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างประจ าจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทย                
แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ า
จังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบหรือไม่ก็ได้ 
3) เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
หรือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ใดแล้ว 
ให้ส่งบัญชีรายชื่อไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   3.1) กรณีเสียหายแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้บางส่วน ให้ลดภาษี
ลงตามส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยเก็บภาษีตามจ านวนที่สั่งลด                
ในปีต่อไป  
   3.2) กรณีเสียหายจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้ทั้ งหมด                 
ให้ยกเว้นภาษีในปีต่อไป 

29 63 
วรรค
สอง 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การออกค าสั่งและท าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานอ่ืน และการเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือ
สถานที่อ่ืนของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
1) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจออกค าสั่งให้
ตรวจสอบฯ ตามแบบท่ีก าหนด 
2) เมื่อออกค าสั่งแล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน ต าบล หมู่บ้าน และส่งค าสั่งให้ผู้เสียภาษีทราบ 
3) การตรวจสอบฯ ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อย 2 คน 
โดยแสดงค าสั่ง และบัตรประจ าตัวข้าราชการในระหว่างปฏิบัติงาน
ต่อผู้ เสียภาษี หรือบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน ถ้าไม่พบผู้ใดให้แจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
มาเป็นพยาน เพ่ือท าการนั้น และแจ้งผู้เสียภาษีทราบโดยเร็ว  
4) ให้เจ้าหน้าที่ท าการตามสมควรแก่เหตุ และมีอ านาจเท่าที่
จ าเป็น หากมีผู้ขัดขวางให้ชี้แจง หากขัดขวางอีกให้ของความ
ช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 
 



ที ่ มาตรา ประเภทกฎหมาย สาระส าคัญ 
30 71 กฎกระทรวง 

(กระทรวงการคลัง) 
หลักเกณฑ์ในการงดเบี้ยปรับ 
- กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรือายัดตามกฎหมาย ให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างช าระยื่นค าร้อง
เป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ                  
สั่งงดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
มีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 

31 74 
วรรค
สอง 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

การ เลื อกผู้ แทนของผู้ บริ ห ารท้อ งถิ่ น เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและ                     
สิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 
1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
ประชุมเพ่ือเลือกกันเองเป็นผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น  
2) การเลือกผู้แทนต้องท าด้วยตนเอง  
3) องค์ประชุม มีจ านวนเท่ากับผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าประชุมเมื่อถึง
ก าหนดเวลาประชุม 
4) ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้อยู่ในที่ประชุมได้ไม่ จ ากัด
จ านวน โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
5) ใช้วิธีการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ตนประสงค์จะเลือก
จ านวนไม่เกิน 2 คน ลงแผ่นกระดาษใส่ภาชนะ  
6) ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกจนครบจ านวน 2 คน  
7) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคะแนนถัดไป 
เพ่ือเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง บัญชีมีอายุ 2 ปี 

 
 


