คูมือ
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมและภาษีอากร
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
กรมที่ดิน
2549
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เพราะนอกจากจะไดรวบรวมอัตราคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมประเภทตาง ๆ มาจัดพิมพ
ลงไวแลว ยังไดรวบรวมบทบัญญัติกฎหมาย และระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
และภาษีอากร มาจัดพิมพไวในคูมือ เพื่อ จะไดทราบที่มาและสะดวกในการคนควาอางอิง พรอมกันนี้
เพือ่ เปนการเผยแพรขอ มูลใหกบั ภาคเอกชนและประชาชนทัว่ ไปไดทราบถึงหลักเกณฑและวิธกี ารคิดคาใชจาย
ในการขอรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ทั้งเปนการสรางความโปรงใส
และเปนเครือ่ งมือใชตรวจสอบความถูกตองในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและภาษีอากรของพนักงานเจาหนาที่
ชวยลดปญหาขอรองเรียนเกีย่ วกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและภาษีอากร เปนการสนองนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการในปจจุบัน
กรมที่ดินหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและภาษีอากรการจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ เลมนี้ คงเปนประโยชนตอ ทางราชการ
และตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
กรมที่ดิน
สิงหาคม 2549
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หนา

ประเภทการจดทะเบียน
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ประเภทการจดทะเบียน
คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

1

ขาย
1.1 ขาย, ขายเฉพาะสวน,
แบงขาย

รอยละ 2

-

-

เสีย

1.2 ขายทอดตลาด (3/1)

รอยละ 2

-

-

เสีย

ขายฝาก
2.1 ขายฝาก, ขายฝาก
เฉพาะสวน

รอยละ 2

-

เสีย

เสีย

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

-

-

ไมเสีย
ไมเสีย

เสีย
เสีย

ไมเสีย
ไมเสีย

-

-

ไมเสีย

เสีย

ไมเสีย

-

50 บาท

2

2.2 โอนสิทธิการไถจาก
ขายฝาก, โอนสิทธิการไถ
จากขายฝากเฉพาะสวน
2.2.1 กรณีมคี า ตอบแทน
รอยละ 2
2.2.2 กรณีไมมี
รอยละ 2
คาตอบแทน
เวนแต เปนการโอนโดย รอยละ 0.5
เสนหาไมมีคาตอบแทน
ระหวางผูบุพการีกับผูส บื
สันดาน หรือระหวาง
คูสมรส
2.3 ไถถอนจากขายฝาก,
ไถถอนจากขายฝากเฉพาะ
สวน, แบงไถถอนจาก
ขายฝาก (3/1)
(1)

-

เสีย
(ดูภาค
ผนวก
เพิ่มเติม)

เสีย

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑ
ที่ไมตองเสีย
สํานักงาน เสีย เวนแตจะอยู
บังคับคดี ในหลักเกณฑ
ที่ไมตองเสีย
เปนผู
เรียกเก็บ

เสีย-ไม
เสีย(ดู
ภาค
ผนวก
เพิ่มเติม)

ไมเสีย
(ดูภาคผนวก
เพิ่มเติม)

- บุคคลธรรมดาเปนผูโอน คํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพย
- นิตบิ ุคคลเปนผูโอน คํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพยหรือจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอแสดงแลวแตอยางใดจะสูงกวา
(2) - อากรแสตมปใบรับเรียกเก็บในอัตรารอยละ 0.5 คํานวณตามราคาประเมินทุนทรัพยหรือจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอ
แสดงแลวแตอยางใด จะสูงกวา กรณีเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว ยอมไดรับยกเวนอากรแสตมปใบรับ
(3) - ศึกษาหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีธรุ กิจเฉพาะไดจากภาคผนวก
(3/1) - ศึกษาการเรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ไดจากภาคผนวก

-2ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

2.4 ปลดเงื่อนไขการไถ
จากขายฝาก, ปลดเงื่อนไข
การไถจากขายฝาก
เฉพาะสวน
2.5 ระงับสิทธิการไถ
(หนี้เกลื่อนกลืนกัน)
2.6 ขยายกําหนดเวลาไถ
จากขายฝาก
2.7 โอนมรดกสิทธิการไถ

3

กรรมสิทธิ์รวม
กรรมสิทธิ์รวมหรือ
กรรมสิทธิร์ วมเฉพาะสวน
3.1 กรณีมคี า ตอบแทน

3.2 กรณีไมมคี า ตอบแทน
เวนแต เปนการใหถือ
กรรมสิทธิ์รวมโดยเสนหา
ไมมีคาตอบแทน ระหวาง
ผูบุพการีกับผูสืบสันดาน
หรือระหวางคูสมรส
4

5

แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน หรือ
แลกเปลี่ยนเฉพาะสวน
ให
5.1 ให, ให (สินสมรส),
ใหเฉพาะสวน, แบงให

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท
(4)

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

รอยละ 2

-

-

เสีย

เสีย

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

รอยละ 2
รอยละ 0.5

-

-

เสีย
เสีย (4/2)

เสีย(4/1)
,,
เสีย(4/1) เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย (4/2)

รอยละ 2

-

-

เสีย

เสีย

-

เสีย

เสีย (4/1) เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

รอยละ 2

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

(4) - หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0728/ว 5296 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2545
(4/1) - การใหโดยไมมีคาตอบแทน ผูรับโอนเปนฝายเสียอากร เวนแตผูรับโอนไดรับยกเวนอากร อากรจึงเปนอันไมตองเสีย
(4/2) - ยกเวนกรณีบิดามารดาใหบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของตนเทานั้นจึงไมเสียภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะ

-3-

ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

เวนแต เปนการใหโดย
เสนหาไมมีคาตอบ แทน
ระหวางผูบุพการีกับ ผูสืบ
สันดาน หรือระหวาง
คูสมรส
5.2 ใหระหวางผูรับบุตร
บุญธรรมกับบุตรบุญธรรม
5.3 กรณีใหที่ดินแกวัด,
วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
หรือมัสยิด เพื่อใชเปน
ที่ตั้งศาสนสถาน
5.3.1 ในสวนที่ยกใหเมื่อ
รวมกับที่ดินที่มีอยูกอน
แลวไมเกิน 50 ไร
5.3.2 ในสวนทีย่ กใหเมือ่
รวมกับทีด่ นิ ทีม่ อี ยูก อ นแลว
เกิน 50 ไร สวนทีเ่ กิน
5.4 กรณีใหที่ดินแก
มูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรับ
การประกาศเปนองคกร
การกุศลสาธารณะตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง
5.4.1 ในสวนที่ยกใหรวม
กับที่ดินที่มีอยูกอนแลวไม
เกิน 25 ไร
5.4.2 ในสวนที่ยกให
รวมกับที่ดินที่มีอยูกอน
แลวเกิน 25 ไร สวนทีเ่ กิน
(5)
(6)

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

รอยละ 0.5

-

-

เสีย (5)

เสีย
(4/1)

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย (5)

รอยละ 2

-

-

เสีย

เสีย

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

รอยละ 0.01

-

-

ไมเสีย

ไมเสีย

รอยละ 2

-

-

เสีย

ใหวัด,
มัสยิด
ไมเสีย
(ดูภาค
ผนวก
เพิ่มเติม)

รอยละ 0.01
(6)

-

-

เสีย

เสีย

รอยละ 2

-

-

เสีย

เสีย

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย
เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

- ยกเวนกรณีบิดามารดาใหบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของตนไมเสียภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2545 เวียนตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 35435
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 (ไมมีกําหนดเวลาสิ้นสุด)
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ลําดับ
ที่

6

(7)

ประเภท
การจดทะเบียน

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

5.5 ถอนคืนการให
ตามคําสัง่ ศาล (ระบุคาํ สั่ง
หรือคําพิพากษาศาล)

รอยละ 2
หรือ 0.5
แลวแตกรณี

-

-

เสีย(ดูภาค
ผนวก)

เสีย(ดู
ภาค
ผนวก)

5.6 คํามั่นจะให
จํานอง
6.1 จํานอง, จํานอง
เฉพาะสวน, ขึ้นเงินจาก
จํานอง, จํานองลําดับ
ที่สองหรือที่สาม ฯลฯ,
แกไขเปลีย่ นแปลงจํานอง
(แปลงหนี้ใหม)
6.1.1 การจดทะเบียน
จํานองตาม 6.1
สําหรับการใหสินเชื่อ
เพื่อการเกษตรของสถาบัน
การเงินที่รัฐมนตรีกําหนด
6.1.2 กรณีองคการ
บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพยหรือบริษัทจํากัด
ที่สถาบันการเงินตามพระ
ราชกฤษฎีการจัดตั้ง
องคการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้น
เพื่อดําเนินการบริหาร
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย
โดยความเห็นชอบของ
ธนาคารแหงประเทศไทย
เปนผูขอจดทะเบียน
จํานอง

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย(ดูภาค
ผนวก)
ไมเสีย

-

รอยละ 1
อยางสูง
ไมเกิน
200,000
บาท

-

ไมเสีย

ไมเสีย
(7)

ไมเสีย

-

รอยละ 0.5
อยางสูง
ไมเกิน
100,000
บาท
รอยละ 0.01
อยางสูง
ไมเกิน
100,000
บาท

-

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

- หากคูสัญญามีความประสงคใหสัญญาจํานองเปนหลักฐานการกูยืมเงินหรือเบิกเงินเกินบัญชีจะตองปดอากรแสตมป
ดวยในอัตราทุกจํานวนเงิน 2,000 บาท ตองเสียอากร 1 บาท (รอยละ 0.05) แตอยางสูงไมเกิน 10,000 บาท
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ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

รอยละ 0.01
ไมเสีย
ไมเสีย
ไมเสีย
6.1.3 การจดทะเบียน
จํานองตาม 6.1 สําหรับ
การใหสนิ เชือ่ เพือ่ ฟน ฟู
ความเสียหายจากอุทกภัย
อัคคีภยั วาตภัย หรือ
มหันตภัยอื่น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑทรี่ ฐั มนตรี
กําหนด (8)
รอยละ 0.01
ไมเสีย
ไมเสีย
ไมเสีย
6.1.4 การจดทะเบียน
จํานองในกรณีที่คณะ
รัฐมนตรีมีมติใหลดหยอน
คาธรรมเนียมเปนพิเศษ
เพื่อประโยชนสาธารณะ
หรือความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
6.2 โอนสิทธิการรับ
จํานอง
6.2.1 กรณีโอนโดยการ
รอยละ 1
ไมเสีย
ไมเสีย
ไมเสีย
ตกลงกัน
6.2.2 กรณีโอนโดยมี
50 บาท
ไมเสีย
ไมเสีย
ไมเสีย
กฎหมายเฉพาะใหโอน
ไมเสีย
ไมเสีย
ไมเสีย
รอยละ
6.2.3 กรณีที่สถาบันการ
0.01 อยาง
เงินรับโอนสิทธิเรียกรอง
สูงไมเกิน
จากการขายทรัพยสินเพื่อ
100,000
ชําระบัญชีของบริษัททีถ่ กู
บาท
ระงับการดําเนินกิจการตาม
มาตรา 30 แหงพระราช
กําหนดการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540
เปนผูขอจดทะเบียน
(8) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับการจดทะเบียนจํานองสําหรับการใหสินเชื่อเพื่อฟนฟูความเสียหาย
จากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น พ.ศ. 2542

-6ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

6.3 หลุดเปนสิทธิจาก
จํานอง
6.4 จํานองเพิม่ หลักทรัพย,
จํานองลําดับสองเพิ่มหลัก
ทรัพย (9), แกไขหนี้อัน
จํานองเปนประกัน,
ไถถอนจากจํานอง,
แบงไถถอนจากจํานอง,
ระงับจํานอง (ปลดจํานอง),
ปลอดจํานอง, ผอนตนเงิน
จากจํานอง, ระงับจํานอง
(หนี้เกลื่อนกลืนกัน),
ลดเงินจากจํานอง, โอน
มรดกสิทธิการรับจํานอง
(9/1), ระงับจํานอง (ศาล
ขายบังคับจํานอง)
7

8

โอนชําระหนี้
โอนชําระหนี้, โอนชําระ
หนี้จํานอง

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

รอยละ 2

-

-

เสีย

เสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

เสีย

เสีย

รอยละ 2

เสีย เวนแตจะอยู
อยูในหลักเกณฑ
ที่ไมตองเสีย
ไมเสีย

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

เชา
รอยละ 1
ไมเสีย
เสีย (10)
ไมเสีย
8.1 เชา, แบงเชา,
เชาเฉพาะสวน, แบงเชา
เฉพาะสวน, เชาชวง,
แบงเชาชวง, โอนสิทธิ
การเชา, แบงโอนสิทธิ
การเชา
(9) - หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 08285 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2549
(9/1) - หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 21789 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541
(10) - เสียในอัตรา 1 บาท ตอทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แหงคาเชาหรือเงินกินเปลา
หรือทั้งสองอยางรวมกันตลอดอายุการเชา ยกเวนเชาทรัพยสินใชในการทํานา ไร สวน ไมตองเสียอากร
- การเสียอากรกรณีโอนสิทธิการเชา ใหศึกษาจากหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก 586 ลงวันที่ 18
กันยายน 2543 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0728/ว 33513 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2543

-7ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

8.2 โอนมรดกสิทธิการเชา
8.3 แกไขเพิ่มเติม
สัญญาเชา
8.3.1 กรณีมีผลให
คาเชาเพิ่มขึ้น
8.3.2 กรณีไมมีผลให
คาเชาเพิ่มขึ้น
8.4 ปลอดการเชา
เลิกเชา, เลิกแบงเชา,
เลิกเชาบางสวน,
เลิกเชาชวงบางสวน
9

ภาระจํายอม
9.1 ภาระจํายอม, ภาระ
จํายอมเฉพาะสวน
9.1.1 กรณีมคี า ตอบแทน
9.1.2 กรณีไมมี
คาตอบแทน
9.2 ปลอดภาระจํายอม,
เลิกภาระจํายอม, แกไข
เปลีย่ นแปลงภาระจํายอม

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

-

รอยละ 1(11)

-

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

ไมเสีย

50 บาท

ไมเสีย

เสีย
(11/2)
ไมเสีย

ไมเสีย

-

รอยละ 1
(11/1)
-

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

50 บาท

ไมเสีย
ไมเสีย

เสีย (12)
ไมเสีย

ไมเสีย
ไมเสีย

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

เสีย (13)

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

รอยละ 1
-

10

สิทธิเก็บกิน
10.1 สิทธิเก็บกิน,
สิทธิเก็บกินเฉพาะสวน
10.1.1 กรณีมีคา
รอยละ 1
ตอบแทน
10.1.2 กรณีไมมคี า
50 บาท
ตอบแทน
10.2 ปลอดสิทธิเก็บกิน,
50 บาท
เลิกสิทธิเก็บกิน
(11) - เรียกรอยละ 1 จากจํานวนเงินคาเชาตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
(11/1) - เรียกเก็บรอยละ 1 จากจํานวนเงินคาเชาที่เพิ่มขึ้น
(11/2) - เสียอากรเชนเดียวกับ (10) เฉพาะจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น
(12), (13) - รอยละ 0.5 คํานวณจากเงินคาตอบแทน
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ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

11

สิทธิเหนือพื้นดิน
11.1 สิทธิเหนือพื้นดิน,
สิทธิเหนือพืน้ ดินเฉพาะสวน,
แบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน
11.1.1 กรณีมีคา
ตอบแทน
11.1.2 กรณีไมมีคา
ตอบแทน
11.2 ปลอดสิทธิเหนือ
พื้นดิน, เลิกสิทธิเหนือ
พื้นดิน

12

13

สิทธิอาศัย
12.1 กรณีมีคาตอบแทน
12.2 กรณีไมมีคาตอบแทน
เลิกสิทธิอาศัย

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

-

รอยละ 1

-

ไมเสีย

เสีย (14)

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

50 บาท
50 บาท

ไมเสีย
ไมเสีย
ไมเสีย

เสีย (15)
ไมเสีย
ไมเสีย

ไมเสีย
ไมเสีย
ไมเสีย

-

รอยละ 1
-

ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย
13.1 ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย, ภาระ
ติดพันในอสังหาริมทรัพย
เฉพาะสวน, แบงกอตั้ง
ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย

(14), (15) - รอยละ 0.5 คํานวณจากเงินคาตอบแทน
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ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

13.1.1 กรณีมีคา
ตอบแทน
13.1.2 กรณีไมมีคา
ตอบแทน
13.2 ปลอดภาระติดพัน
ในอสังหาริมทรัพย
เลิกภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)
-

รอยละ 1

-

ไมเสีย

เสีย (15)

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

-

50 บาท

14

บรรยายสวน

15

โอนชําระคาหุน
โอนชําระคาหุน, โอนชําระ รอยละ 2
คาหุน เฉพาะสวน, แบงโอน
ชําระคาหุน

16

17

โอนใหตัวการ
โอนใหตัวการ, โอนใหตัว
การเฉพาะสวน,
แบงโอนใหตัวการ,
กรรมสิทธิ์รวม (โอนให
ตัวการ)
บุริมสิทธิ
17.1 บุริมสิทธิ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

-

-

(15) - รอยละ 0.5 คํานวณจากเงินคาตอบแทน
(16) - ศึกษารายละเอียดจากภาคผนวก

รอยละ 1
อยางสูง
ไมเกิน
200,000
บาท (16)

-

เสีย

ไมเสีย

เสีย

ไมเสีย

ไมเสีย (16) ไมเสีย
(16)

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย (16)

- 10 -

ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

17.1.1 คาจดทะเบียน
บุริมสิทธิสําหรับการใหสิน
เชื่อเพื่อการเกษตรของ
สถาบันการเงินที่
รัฐมนตรีกําหนด
17.1.2 กรณีองคการ
บริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพยหรือบริษัท
จํากัดที่สถาบันการเงิน
ตามพระราชกฤษฎีกาจัด
ตั้งองคการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2540 จัดตั้งเพื่อ
ดําเนินการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพยโดยความ
เห็นชอบของธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูขอ
จดทะเบียนบุริมสิทธิ
17.2 ปลอดบุริมสิทธิ,
เลิกบุริมสิทธิ
18

19

หามโอน
หามโอน, หามโอน
เฉพาะสวน, เลิกหามโอน,
เลิกหามโอนเฉพาะสวน
ลงชื่อคูสมรส

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

รอยละ 0.5
อยางสูง
ไมเกิน
100,000
บาท
รอยละ 0.01
อยางสูง
ไมเกิน
100,000
บาท

-

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-
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ลําดับ
ที่

ประเภท
การจดทะเบียน

20

แบงทรัพยสนิ ระหวาง
คูส มรส

21

แบงคืนทรัพยสินของ
หางหุนสวนหรือบริษัท
ใหผูเปนหุนสวนหรือผู
ถือหุน
แบงคืนใหผูเปนหุนสวน,
แบงคืนใหผูถือหุน, แบง
แยกคืนใหผูเปนหุนสวน,
แบงแยกคืนใหผูถือหุน

22

โอนตามคําสั่งศาล
ขายหรือใหตามคําสั่งศาล,
โอนตามคําสั่งศาล
22.1.1 กรณีมที นุ ทรัพย

22.1.2 กรณีไมมที นุ
ทรัพย เชน โอนใหตัวการ
(ตามคําพิพากษาศาล…)

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)
-

-

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

50 บาท เสียในสวน เสียใน
ที่แบงเกิน สวนที่
กวากึ่งหนึ่ง แบงเกิน
กวากึ่ง
หนึ่ง

รอยละ 2

-

-

รอยละ 2
หรือ 0.5
แลวแตกรณี

-

-

-

-

50 บาท

เสีย

เสีย

เสีย

เสีย

เสียในสวนที่แบง
เกินกวากึ่งหนึ่ง
เวนแตจะอยูใน
หลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

เสีย เวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

เสียเวนแตจะอยู
ในหลักเกณฑที่
ไมตองเสีย

เสีย -ไมเสีย เสีย –ไม เสีย –ไมเสีย
ดูขอ เท็จจริง เปน
ดูขอ เท็จจริง เสียดู
เปนกรณีไป ขอเท็จจริง กรณีไป
เปนกรณี
ไป

- 12 ลําดับ
ที่

23

ประเภท
การจดทะเบียน

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

โอนมรดก, ผูจัดการ
มรดก
รอยละ 2
23.1 โอนมรดก, โอน
มรดกเฉพาะสวน, โอน
มรดกบางสวน, โอนมรดก
เฉพาะสวนเพียงบางสวน
เวนแต เปนการโอนมรดก รอยละ 0.5
ระหวางผูบุพการีกับผูสืบ
สันดาน หรือระหวางคูส มรส
23.2 ผูจัดการมรดก
ผูจัดการมรดกเฉพาะสวน,
โอนเปลี่ยนนามผูจัดการ
มรดก, เปลี่ยนผูจัดการ
มรดก, เลิกผูจัดการมรดก

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

-

-

ไมเสีย

ไมเสีย

ถาผูรับเปน
ทายาทโดยธรรม
ไมเสีย (17)

-

-

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

24

โอนตามกฎหมาย (…..)
(18)

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

25

ผูปกครองทรัพย
เลิกผูปกครองทรัพย

-

-

50 บาท
50 บาท

ไมเสีย
ไมเสีย

ไมเสีย
ไมเสีย

ไมเสีย
ไมเสีย

26

ไดมาโดยการครอบครอง รอยละ 2
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1367

-

-

ไมเสีย(19)

ไมเสีย

ไมเสีย

(17) - กรณีผูรับพินัยกรรมมิใชทายาทโดยธรรมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เวนแตจะอยูในหลักเกณฑที่ไมตองเสีย
(18) - ภายในวงเล็บใสชื่อของกฎหมายที่ใหโอน
(19) - ผูไดมาฯ มีหนาที่ตองไปเสียรวมกับภาษีเงินไดตามปกติ (ไมตองเสียตอนจดทะเบียนไดมาฯ (หัก ณ ที่จาย))

- 13 ลําดับ
ที่
27

ประเภท
การจดทะเบียน

ไดมาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382
ไดมาโดยการครอบครอง, รอยละ 2
ไดมาโดยการครอบครอง
เฉพาะสวน, กรรมสิทธิร์ วม
(ไดมาโดยการครอบครอง)
แบงไดมาโดยการครอบครอง

28

โอนจากสุขาภิบาล
เปนของเทศบาล

29

การแกไขหลักฐานทาง
ทะเบียนในหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน(กรณีเวนคืน)
29.1 กรณีผูมีชื่อในหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินที่ถูก
เวนคืนเปนบุคคลธรรมดา
29.2 กรณีผูมีชื่อใน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ที่ถูกเวนคืนเปนนิติบุคคล

30

31

คาธรรมเนียม
ภาษีเงินได
มีทุนทรัพยคํานวณจาก
ไมมี
หัก ณ
ราคา
ทุนทรัพย ทุนทรัพย
ประเมิน ที่ผูขอแสดง แปลงละ ที่จาย (1)

โอนทรัพยสินที่เปน
สาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ (21)
เปลี่ยนชื่อผูรับจํานอง
(ระหวางกิจการที่เปน
นิติบุคคลเดียวกัน) (22)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากร (2)
(3)

-

-

ไมเสีย (20)

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

ไมเสีย

ไมเสีย

ศึกษาจากภาค
ผนวก

ไมเสีย

-

-

เสีย - ไมเสีย
(ศึกษาจาก
ภาคผนวก)

ไมเสีย

ศึกษาจากภาค
ผนวก

ไมเสีย

-

-

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

-

-

50 บาท

ไมเสีย

ไมเสีย

ไมเสีย

(20) ผูไดมาฯ มีหนาที่ตองไปเสียรวมกับภาษีเงินไดตามปกติ (ไมตองเสียตอนจดทะเบียนไดมาฯ (หัก ณ ที่จาย))
(21) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 3783 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2546
(22) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 14217 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2549

ภาคผนวก
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียม ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ในหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
¾ คาธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ กําหนด
ใหพนักงานเจาหนาทีต่ อ งเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวง
ที่ถือปฏิบตั ิสําหรับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีดังนี้
 ประมวลกฎหมายที่ดินเฉพาะมาตราที่เกี่ยวของ
มาตรา 103 วรรคหนึ่ง ในการดําเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทําธุระอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
และคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราตามบัญชีทายประมวลกฎหมายนี้
มาตรา 103 ทวิ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่บ ริจาคใหแก
ทางราชการ ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
มาตรา 104 ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย ใหผูขอจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคํานวณ
ตามราคาประเมินทุนทรัพยตามมาตรา 105 เบญจ
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
วรรคหนึง่ ใหผขู อจดทะเบียนเสียคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม โดยคํานวณตามจํานวนทุนทรัพย
ที่ผูขอจดทะเบียนแสดงตามความเปนจริง
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เฉพาะที่เกี่ย วกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด และคาใชจายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ขอ 2 ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังนี้
(7) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ก) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย
เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพยตามที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด
รอยละ 2

- 16 (ข) คาจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย เฉพาะในกรณีที่
องคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย หรือบริษัท
จํากัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๐
จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย
โดยความเห็นชอบของธนาคารแหงประเทศไทย
เปนผูรับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีที่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนผูรับโอนใหเรียกตาม
ราคาประเมินทุนทรัพยตามที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด
รอยละ 0.01
แตอยางสูงไมเกิน
100,000 บาท
(ค) คาจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย เฉพาะในกรณี
ที่มลู นิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือสภากาชาดไทย
เปนผูรับโอนหรือผูโอน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย
ตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด รอยละ 0.001
(ความใน (ค) นี้ ใชบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2548) ฯลฯ ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 5 ก ลงวันที่ 14 มกราคม 2548)
(ง) คาจดทะเบียนโอนมรดกหรือให ทั้งนี้ เฉพาะใน
ระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน หรือระหวาง
คูสมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพยตามที่
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด
รอยละ 0.5
(จ) คาจดทะเบียนเฉพาะในกรณีที่วัดวาอาราม
วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดอิสลาม
เปนผูรับให เพื่อใชเปนที่ตั้งศาสนสถาน ทั้งนี้
ในสวนที่ไดมารวมกับที่ดินที่มีอยูกอนแลวไมเกิน
๕๐ ไร เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพยตามที่
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด
รอยละ 0.01

- 17 (ฉ) คาจดทะเบียนการจํานองหรือบุริมสิทธิ
แตอยางสูงไมเกิน
(ช) คาจดทะเบียนการจํานองหรือบุริมสิทธิสําหรับการใหสินเชื่อ
เพื่อการเกษตรของสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีกําหนด
แตอยางสูงไมเกิน
(ซ) คาจดทะเบียนการจํานอง หรือบุริมสิทธิ เฉพาะ
ในกรณีที่องคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย
หรือบริษัทจํากัดที่สถาบันการเงินตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการบริหารสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพยโดยความเห็นชอบของธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูขอจดทะเบียน
แตอยางสูงไมเกิน
(ฌ) คาจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจํานอง เฉพาะ
ในกรณีที่สถาบันการเงินรับโอนสิทธิเรียกรอง
จากการขายทรัพยสินเพื่อชําระบัญชีของบริษัท
ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการตามมาตรา 30
แหงพระราชกําหนดการปฏิรูประบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2540 เปนผูขอจดทะเบียน
แตอยางสูงไมเกิน
(ญ) คาจดทะเบียนการจํานอง สําหรับการ
ใหสินเชื่อเพื่อฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัย
อัคคีภัย วาตภัย หรือมหันตภัยอื่น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด
(ฎ) คาจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย
และคาจดทะเบียนการจํานอง เฉพาะในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหลดหยอนคาธรรมเนียม
เปนพิเศษเพื่อประโยชนสาธารณะ หรือ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

รอยละ 1
200,000 บาท
รอยละ 0.5
100,000 บาท

รอยละ 0.01
100,000 บาท

รอยละ 0.01
100,000 บาท

รอยละ 0.01

รอยละ 0.01

- 18 (ฎ/1) คาจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย เฉพาะ
ในกรณีที่ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
โอนอสังหาริมทรัพยใหแกผูรับโอน เนื่องจาก
การใหเชาซื้ออสังหาริมทรัพยของธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย ใหเรียกตามราคาประเมิน
ทุนทรัพยตามที่คณะกรรมการกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยกําหนด
รอยละ 1
(ฏ) คาจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีคาตอบแทน
ยกเวนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่มีทุนทรัพยตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฎ) และ (ฎ/1)
รอยละ 1
(ความใน (ฎ/1) และ (ฏ) ใชบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ.2549)ฯ ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เลม 123 ตอนที่ 10 ก ลงวันที่ 31 มกราคม 2549)
(ฐ) คาจดทะเบียนการเชา
รอยละ 1
(ฑ) คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไมมีทุนทรัพย แปลงละ
50 บาท
………………ฯ ลฯ……………
(10) คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ก) คาคําขอ แปลงละ
5 บาท
(ข) คาคัดสําเนาเอกสารตาง ๆ รวมทั้งคาคัดสําเนาเอกสาร
เปนพยานในคดีแพง โดยเจาหนาที่เปนผูคัด
รอยคําแรกหรือไมถึงรอยคํา
10 บาท
รอยคําตอไป รอยละ
5 บาท
เศษของรอยใหคิดเปนหนึ่งรอย
(ค) คารับรองเอกสารที่คัด ฉบับละ
10 บาท
(ง) คาตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน แปลงละ
10 บาท
(จ) คารับอายัดที่ดิน แปลงละ
10 บาท
(ฉ) คามอบอํานาจ เรื่องละ
20 บาท
.........................................................
(ซ) คาประกาศแปลงละ
10 บาท
……………..ฯลฯ……………..

- 19 ขอ 3 ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือ
ราคาทุนทรัพยที่ผูขอจดทะเบียนแสดงในการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามขอ ๒ (๗) ถามีเศษต่ํากวา
หนึ่งรอยบาทใหคิดเปนหนึ่งรอยบาท
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามขอ 2 เศษของหนึ่งบาทใหคิดเปนหนึ่งบาท
ขอ 4 คาใชจาย

…………………………………….
(4) คาปดประกาศ ใหแกผูปดประกาศ แปลงละ
10 บาท
(5) คาพยาน ใหแกพยาน คนละ
10 บาท
(ความในขอ 4 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497)
¾ ภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ า ย ในการโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ตามประมวล
รัษฎากรกําหนดใหผูมีเงินไดมีหนาที่ชําระภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และผูจายเงินไดมีหนาที่หักภาษี ไว ณ
ที่จาย โดยพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีหนาที่เรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย เพื่อ
กรมสรรพากร ดังนี้
1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย
 ประมวลรัษฎากรเฉพาะมาตราที่เกี่ยวของกับการเรียกเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก
ณ ที่จาย ในหนาที่ของเจาพนักงานที่ดิน
มาตรา 16 “เจาพนักงานประเมิน” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
มาตรา 39 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
…………………ฯลฯ………………..
“ขาย” หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพยไมวาดวยวิธีใด และไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึง
(1) ขาย แลกเปลี่ยน ให หรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มิใชบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และราคาหรือ
มูลคาตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
(2) การโอนโดยทางมรดก ใหแกทายาท ซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
มาตรา 40 เงินไดพึงประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากร
ที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ดังกลาวไมวาในทอดใด
……….ฯลฯ……….
(8) เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนสง หรือการอื่น
นอกจากที่ระบุไวใน (1) ถึง (7) แลว

- 20 มาตรา 41 ทวิ ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย โดยไมมีคา
ตอบแทน ใหถือวาผูโอนเปนผูมีเงินได และตองเสียภาษีตามบทบัญญัติในสวนนี้
มาตรา 48 เงินไดพึงประเมินตองเสียภาษีเงินไดดังตอไปนี้
(1) เงินไดพึงประเมินเมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 47 หรือมาตรา 57 เบญจ
แลว เหลือเทาใดเปนเงินไดสุทธิ ตองเสียภาษีในอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินไดทายหมวดนี้
(2) สําหรับผูมีเงินไดพึงประเมินตั้งแต 60,000 บาทขึ้นไป การคํานวณภาษีตาม (1) ใหเสีย
ไมนอยกวารอยละ 0.5 ของยอดเงินไดพึงประเมิน
(3) ……………………………………………………….
(4) ผูมีเงินไดจะเลือกเสียภาษีโดยไมตองนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) ก็ได เฉพาะ
เงินไดตามมาตรา 40 (8) ที่ไดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดย
มิไดมุงในทางการคาหรือหากําไร ดังตอไปนี้
(ก) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดจากการให
โดยเสนหา ใหหักคาใชจายรอยละ 50 ของเงินได เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิ แลวหารดวยจํานวนป
ที่ถอื ครอง ไดผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหคาํ นวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคณ
ู ดวยจํานวนปทถี่ อื ครอง
ผลลัพธที่ไดเปนเงินภาษีที่ตองเสีย
(ข) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหักคาใชจาย
ไดตามทีก่ าํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสทุ ธิแลวหารดวยจํานวนปทถี่ อื ครอง ไดผลลัพธ
เปนเทาใดใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคูณดวยจํานวนปที่ถือครอง ผลลัพธที่ไดเปนเงิน
ภาษีที่ตองเสีย
ในกรณีที่เสียภาษีโดยไมนําไปรวมคํานวณภาษีตาม (1) และ (2) เมื่อคํานวณภาษีแลว
ตองเสียไมเกินรอยละ 20 ของราคาขาย
……….ฯลฯ……….
คําวา “จํานวนปที่ถือครอง” ใน (ก) หรือ (ข) หมายถึงจํานวนปนับตั้งแตปที่ไดกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ถึงปที่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น ถาเกิน
สิบปใหนับเพียงสิบป และเศษของปใหนับเปนหนึ่งป
……….ฯลฯ……….
มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่เปนการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยมีหรือ
ไมมีคาตอบแทน ไมวาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนอยางไรก็ตาม
ใหเจาพนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพยนั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเปนราคาที่ใชอยูในวันที่มีการโอนนั้น

- 21 มาตรา 50 ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ หักภาษีเงินไดไวทุกคราวที่จายเงินไดพึงประเมินตามวิธีดังตอไปนี้
……….ฯลฯ……….
(5) ในกรณีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (8) เฉพาะที่จายใหแกผูรับซึ่งขายอสังหาริมทรัพย
ใหคํานวณหักดังตอไปนี้
(ก) สําหรับอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการใหโดยเสนหา
ใหคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 (4) (ก) เปนเงินภาษีทั้งสิ้นเทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น
(ข) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (ก) ใหหักคาใชจายเปนการเหมา
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แลวคํานวณภาษีตามเกณฑในมาตรา 48 (4) (ข) เปนเงินภาษีทั้งสิ้น
เทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น
(6) ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน
ใหผูโอนหักภาษีตามเกณฑใน (5) โดยถือวาผูโอนเปนผูจายเงินได
มาตรา 52 บุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลซึ่งมีหนาที่หักภาษีตามมาตรา
50 (1) (2) (3) และ (4) ตองนําเงินภาษีที่ตนมีหนาที่ตองหักไปสง ณ ที่วาการอําเภอภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
จายเงินไมวาตนจะไดหักภาษีไวแลวหรือไม
ภาษีที่คํานวณหักไวตามมาตรา 50 (5) และ (6) ใหผมู ีหนาที่หักภาษีนําสงตอพนักงานเจาหนาที่
ผูร บั จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในขณะทีม่ กี ารจดทะเบียน และหามพนักงานเจาหนาทีล่ งนามรับรู ยอมใหทํา
หรือบันทึกไวจนกวาจะไดรับเงินภาษีที่นําสงไวครบถวนถูกตองแลว และในกรณีที่ไมมีการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ใหนําสงตามวรรคหนึ่ง
ภาษีหัก ณ ที่จาย ตามวรรคสองใหสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 63 บุคคลใดถูกหักภาษีไว ณ ที่จาย และนําสงแลวเปนจํานวนเกินกวาที่ควรตองเสีย
ภาษีตามสวนนี้ บุคคลนัน้ มีสทิ ธิไดรบั เงินจํานวนทีเ่ กินนัน้ คืนแตตอ งยืน่ คํารองตอเจาพนักงานประเมินภายใน
๓ ป นับแตวันสุดทายแหงปซึ่งถูกหักภาษีเกินไป
 ประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยการแตงตั้งเจาพนักงาน (ฉบับที่ 10) เรื่อง แตงตั้ง
เจาพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เปนเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะในกรณีที่
เกีย่ วกับการจัดเก็บภาษีเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย โดยเริม่ ใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 27 กุมภาพันธ 2525
เปนตนไป

- 22  การยกเวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจากการขายอสังหาริมทรัพยตามกฎกระทรวง ฉบับที่
206 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2540 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2540 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และมี
องคประกอบดังนี้
1. ผูมีเงินได (ผูขาย) ตองเปนบุคคลธรรมดา ถาผูมีเงินไดเปนนิติบุคคลไมอยูในขายไดรับยกเวน
2. คําวา "ขาย" ตามกฎกระทรวงฉบับนี้หมายรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให โอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยไมวาดวยวิธีใด และไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม
3. อสังหาริมทรัพยที่ขายตองเปน
(ก) บาน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอื่น ซึ่งโดยปกติใชประโยชนเพื่อเปนที่อยูอาศัย
(ข) อสังหาริมทรัพยตาม (ก) พรอมที่ดิน
(ค) หองชุดสําหรับการอยูอาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
4. อสังหาริมทรัพยตาม 3. ตองจดทะเบียนการไดมาใน พ.ศ. 2540 และขายภายหลังจากจด
ทะเบียนไดมาไมนอยกวาหนึ่งป แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2550
5. ขอความตามขอ 3. (ก) (ข) ที่วา "โดยปกติใชประโยชนเพื่อเปนที่อยูอาศัย" และ ขอ 3 (ค)
ที่วา "สําหรับการอยูอาศัย" ใหพิจารณาตามลักษณะขอเท็จจริง หรือโดยสภาพ เปนบาน โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสรางอื่น ซึ่งโดยปกติใชประโยชนเพื่อเปนที่อยูอาศัยเทานั้น มิใชโกดัง คลังสินคา โรงครัว สถานที่
ทํางาน ฯลฯ และไมจําเปนตองเขาอยูอาศัยจริง และหรือมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
ราษฎรแตอยางใด พนักงานเจาหนาที่สามารถทราบไดโดยสอบถามขอเท็จจริงดังกลาวจากผูขาย
หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดไดจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 206 (พ.ศ.2540)ฯ และหนังสือกรมสรรพากร
ดวนมาก ที่ กค 0811/06849 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2541 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว
15801 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2541
 คําสัง่ กรมสรรพากรที่ ป. 100/2543 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เรือ่ ง การเสียภาษี
เงินไดบคุ คลธรรมดาและอากรแสตมป กรณีการขาย การโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
ขอ 2 คําวา “ขาย” ในการจัดเก็บภาษีเงินได หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลีย่ น ใหโอน
กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยไมวา ดวยวิธใี ด และไมวา จะมีคา ตอบแทนหรือไม ตามมาตรา
39 แหงประมวลรัษฎากร แตไมรวมถึง
(1) การขาย แลกเปลี่ยน ให โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
ใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในกรณีดังตอไปนี้

- 23 (ก) การให การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมี
คาตอบแทน
(ข) การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยกับสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเฉพาะในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น มิไดมีการ
จายคาตอบแทนเปนอยางอื่น นอกจากอสังหาริมทรัพยที่แลกเปลี่ยนนั้น
(2) การโอนโดยทางมรดกใหแกทายาท ซึง่ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
ขอ 3 ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลธรรมดา ผูถึงแกความตาย
กองมรดกที่ยังไมไดแบง หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ขอ 4 การขายอสังหาริมทรัพย กรณีที่มีการถือกรรมสิทธิ์รวม ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตามขอ 3 มีหนาที่ตองเสียภาษี ดังนี้
(1) กรณีการถือกรรมสิทธิ์ร วมเกิดขึ้น เนื่อ งจากการไดรับ มรดก การใหโดยเสนหา
การครอบครองปรปกษ หรือจากการที่เจาของอสังหาริมทรัพยใหบุคคลอื่นเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในภายหลัง
ใหบุคคลแตละคนที่ถือ กรรมสิทธิ์รวมเสียภาษีเงินไดในฐานะบุคคลธรรมดา โดยแยกเงินไดตามสวนของ
แตละคนที่มีสวนอยูในอสังหาริมทรัพยที่ถือกรรมสิทธิ์รวม
(2) กรณีการถือกรรมสิทธิ์รวมเกิดขึ้นเนื่องจากการทํานิติกรรมซื้อขาย ขายฝาก หรือ
แลกเปลี่ยน โดยเขาถือกรรมสิทธิ์รวมพรอมกัน ใหเสียภาษีเงินไดในฐานะหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคล
ที่มิใชนิติบุคคล แตหากไมไดมีการเขาถือกรรมสิทธิ์รวมพรอมกัน ใหบุคคลแตละคนที่ถือกรรมสิทธิ์รวมเสีย
ภาษีเงินไดในฐานะบุคคลธรรมดา โดยแยกเงินไดตามสวนของแตละคนที่มีสวนอยูในอสังหาริมทรัพยที่ถือ
กรรมสิทธิ์รวม
ขอ 5 การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากการขายอสังหาริมทรัพย ใหคํานวณจากราคา
ขายอสังหาริมทรัพยที่เจาพนักงานประเมินกําหนดขึ้นในกรณีโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยมีหรือไมมคี า ตอบแทน ไมวา ราคาทีซ่ อื้ ขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยนนั้ จะเปน
อยางไรก็ตาม โดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเปนราคาที่ใชอยูในวันที่มกี ารโอนนั้น ตามมาตรา 49 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร
ขอ 6 วิธปี ฏิบตั ใิ นการเสียภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ผูจ า ยเงินไดใหแกผรู บั ซึง่ ขายอสังหาริมทรัพย
มีหนาทีห่ กั ภาษี ณ ทีจ่ า ย และนําสงเงินภาษีตอ พนักงานเจาหนาทีผ่ รู บั จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในขณะที่
มีการจดทะเบียน ดังนี้
(1) สําหรับอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการใหโดย
เสนหา ใหหกั คาใชจา ยรอยละ 50 ของเงินได เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสทุ ธิแลวหารดวยจํานวนปทถี่ อื ครอง
ไดผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหคาํ นวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคณ
ู ดวยจํานวนปทถี่ อื ครอง ผลลัพธ
ทีไ่ ดเปนเงินภาษีที่ตองเสีย

- 24 (2) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจาก (1) ใหหักคาใชจายเปนการเหมา
ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการกําหนดคาใชจายที่ยอมใหหัก
จากเงินไดพงึ ประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสทุ ธิแลวหารดวยจํานวนปทถี่ อื ครอง
ไดผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหคาํ นวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได ไดเทาใดใหคณ
ู ดวยจํานวนปทถี่ อื ครอง ผลลัพธ
ที่ไดเปนเงินภาษีที่ตองเสีย
คําวา “จํานวนปที่ถือครอง” ตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) หมายถึง จํานวนปนับตั้งแต
ปทไี่ ดกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ถึงปทโี่ อนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
นั้น ถาเกินสิบปใหนับเพียงสิบปและเศษของปใหนับเปนหนึ่งป
กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน
ถือวาผูโอนเปนผูจายเงินได ผูโอนมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย และนําสงเงินภาษีตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับ
จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในขณะทีม่ กี ารจดทะเบียน โดยถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและวิธกี ารตามวรรคหนึง่
ภาษีหัก ณ ที่จาย ตาม (1) และ (2) เฉพาะกรณีเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
ทีไ่ ดมาโดยมิไดมงุ ในทางการคาหรือหากําไรทีต่ อ งชําระในขณะทีม่ กี ารจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ณ สํานักงาน
ที่ดิน เมื่อคํานวณภาษีแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของราคาขาย
ขอ 7 ผูมีเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยตามขอ 6 จะเลือกเสียภาษีโดยไมนําไปรวม
คํานวณภาษีกับเงินไดอื่น ตามมาตรา 48 (1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร ไดดังนี้
(1) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก อสังหาริมทรัพยที่ไดรับจาก
การใหโดยเสนหา หรืออสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมุงในทางการคาหรือหากําไร ซึ่งไดถูกหักภาษี ณ ที่จาย
นําสงไวแลว
(2) เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมุงในทางการคาหรือหากําไร
แตไดยื่นรายการแสดงเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว และคํานวณภาษีโดยหักคาใชจายตามความ
จําเปนและสมควร โดยจํานวนภาษีที่คํานวณไดตองไมเกินรอยละ 20 ของราคาขาย และเมื่อนําภาษีหัก ณ
ที่จาย ตามขอ 6 มาหักออกแลว มีภาษีที่ชําระไวเกิน ผูมีเงินไดมีสิทธิขอคืนภาษี
เงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงเงินไดจากการ
ขายอสังหาริมทรัพยที่ไ มเ ขาลักษณะเปนการขายอสังหาริมทรัพย ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนทางคาหรือหากําไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ซึ่งได
ถูกหักภาษี ณ ที่จายและนําสงตามขอ 6 ไวแลว
ขอ 8 ผูมีเ งินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 4 (6) แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนทางคาหรือหากําไร (ฉบับที่ 342)
พ.ศ. 2541 ที่ไดกระทําภายในหาปนับแตวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น ซึ่งไดถูกหักภาษี ณ ที่จาย นําสง
ตามขอ 6 และไดเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไวแลว เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได ใหไดรับยกเวน

- 25 ไมตองนําเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได เฉพาะกรณีผูมีเงินได
ดังกลาว ไมขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไวนั้นคืนหรือไมขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไวนั้นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
ขอ 9 ผูมีเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมุงในทางการคาหรือหากําไร ซึ่งได
ถูกหักภาษี ณ ที่จาย และนําสงไวตามขอ 6 ตองนําเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยมารวมคํานวณภาษีกับ
เงินไดอื่นตามมาตรา 48 (1) และ (2) แหงประมวลรัษฎากร โดยตองคํานวณหักคาใชจายตามความจําเปน
และสมควร
ขอ 10 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี้ ไมอยูในบังคับ
ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(1) การโอนโดยทางมรดกซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแก
ทายาท ไมวาจะเปนทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรม
(2) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของตนเองโดยไมมีคาตอบแทน บุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาวไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
(3) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรือ
ที่ไดรับจากการใหโดยเสนหาที่ตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการ
ปกครองทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะการโอนในสวนที่ไมเกิน 200,000 บาท
ตลอดปภาษีนั้น
(4) การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มิใชบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคล เฉพาะกรณีที่ผูโอนไดรับคาตอบแทนเปนสิทธิในการใชทรัพยสินที่โอนนั้นเพื่อกิจการผลิต
สินคาของตนเอง
(5) การเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้
เฉพาะที่ดินที่ตองเวนคืนและอสังหาริมทรัพยอื่นบนที่ดินที่ตองเวนคืน
(6) กรณีสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยตองตกไปเปนของบุคคลอื่นตามมาตรา
1367 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือโดยการถูกแยงการครอบครองและมิไดฟองคดีเพื่อเอาคืน
ซึ่งการครอบครองนั้นภายในหนึ่งปนับแตเวลาถูกแยงการครอบครองตามมาตรา 1375 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย หรือโดยการสละเจตนาครอบครองหรือไมยึดถืออสังหาริมทรัพยนั้นตอไป ซึ่งเปนเหตุใหการ
ครอบครองสิ้นสุดลงตามมาตรา 1377 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เจาของสิทธิครอบครองเดิม
ไมอยูในขายตองเสียภาษีเงินได
อสังหาริมทรัพยที่บุคคลอื่นไดสิทธิครอบครองไปตามวรรคหนึ่ง เปนเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ผูไดสิทธิครอบครองจะตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดตามปกติ

- 26 (7) กรณีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตองตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยการ
ครอบครองปรปกษ ตามมาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เจาของกรรมสิทธิ์เดิมไมอยูใน
ขายตองเสียภาษีเงินได
อสังหาริมทรัพยที่ไดเปนกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษตามวรรคหนึ่ง
เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากรของผูไดกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะตองนํามาคํานวณภาษี
เงินไดตามปกติ
(8) การแบงสินสมรสที่เปนอสังหาริมทรัพยซึ่งมีราคาของแตละฝายเทากัน ไมถือ
เปนการ “ขาย” ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ไมตองเสียภาษีเงินได
(9) การแกไขหรือการเพิ่มเติมชื่อคูสมรสในเอกสารสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่ง
เปนสินสมรส ไมถือเปนการ “ขาย” ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ไมตองเสียภาษีเงินได
(10) กรณีครอบครองอสังหาริมทรัพยที่อยูใกลเคียงกัน เนื้อที่เทากัน แตถือโฉนด
ที่ดินไวผิดสับเปลี่ยนกัน เมื่อไดขอใหเจาพนักงานที่ดินแกไขชื่อในโฉนดใหเปนการถูกตองแลวโดยมิไดมีเจตนา
แลกเปลี่ยนที่ดินกัน ไมถือเปนการ “ขาย” ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ไมตองเสียภาษีเงินได
(11) กรณีปรากฏหลักฐานชัดแจงวาเปนตัวแทนถือกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพยแทนตัวการ เมื่อตัวแทนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
คืนใหแกตัวการโดยไมไดรับเงินหรือประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทน การโอนดังกลาว ไมถือเปนการ “ขาย”
ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ไมตองเสียภาษีเงินได
ขอ 11 การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ในกรณีดังตอไปนี้
พนักงานเจาหนาที่ไมตองกําหนดจํานวนเงินเพิ่มขึ้นในการจัดเก็บอากรแสตมป ตามมาตรา 123 ตรี แหง
ประมวลรัษฎากร
(1) กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยการขายใหแก
สวนราชการ องคการของรัฐบาลตามความในมาตรา 2 แหงประมวลรัษฎากร เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ใหถือวาจํานวนเงินที่ผูจายเงินดังกลาวจายนั้นเปนจํานวนเงินที่ไดรับ
จากการขายอสังหาริมทรัพยนั้นตามปกติแลว
(2) กรณีการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย ซึง่ สวนราชการหรือหนวยงานตามที่กลาว
ใน (1) เปนผูท อดตลาด ใหถือวาจํานวนเงินคาขายทอดตลาดนั้นเปนจํานวนเงินที่ไดรับ จากการขาย
อสังหาริมทรัพยนั้นตามปกติแลว
(3) กรณีที่มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหถอื วาจํานวนเงินคาทดแทนจากการเวนคืนดังกลาวเปนจํานวนเงินทีไ่ ดรบั จากการขายอสังหาริมทรัพยนั้น
ตามปกติแลว

- 27 ขอ 12 ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือตอบขอหารือ หรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือ
แยงกับคําสั่งนี้ใหเปนอันยกเลิก
2. ภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จาย กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนผูขายหรือผูโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ตามประมวลรัษฎากรกําหนดใหผูจายเงินไดหักภาษีเงินไดไว
ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 ของราคาขาย (ทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) หรือราคาประเมิน
ทุนทรัพยในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน แลวแตจํานวนเงินใดจะสูงกวากัน แลวนําสง
พนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน
 ประมวลรัษฎากรเฉพาะมาตราที่เกี่ยวของกับการเรียกเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลหัก ณ
ที่จาย ในหนาที่ของเจาพนักงานที่ดิน
มาตรา 69 ทวิ ภายใตบังคับมาตรา 70 ถารัฐบาล องคการของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล
หรือองคการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 ใหกับบริษัทหรือหางหุน
สวนนิติบุคคลใด ใหคํานวณหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 ภาษีที่หักไวนี้ใหถือเปนเครดิตใน
การคํานวณภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น ในการนี้ใหนํา
มาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 69 ตรี ใหบุคคล หางหุนสวน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (8) เฉพาะทีจ่ า ยใหกบั บริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คลซึง่ ขายอสังหาริมทรัพย คํานวณหักภาษี
เงินไดไว ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 แลวนําสงพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่
มีการจดทะเบียน และใหนําความในมาตรา 52 วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ภาษีทหี่ กั ไวและนําสงตามวรรคหนึง่ ใหถอื เปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดของบริษทั หรือหางหุน
สวนนิติบุคคลที่ถูกหักภาษีตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไวนั้น
¾ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
กรมสรรพากรไดมกี ารปรับปรุงการเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะสําหรับการขายอสังหาริมทรัพย
เปนทางคาหรือหากําไร ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541 ซึ่งผล
ของกฎหมายดังกลาว เปนเหตุใหผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สําหรับการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคา
หรือหากําไร ตามมาตรา 91/2 (6) แหงประมวลรัษฎากร มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ
ในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย พรอมกับชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และกรมที่ดินตองเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากรตามกฎหมายดังกลาว
ทั้งนี้ วันเริ่มใชบังคับในการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะของกรมที่ดินเพื่อกรมสรรพากรเริ่มใชบังคับสําหรับการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2542 เปนตนมา

- 28  ประมวลรัษฎากรเฉพาะมาตราที่เกี่ยวของกับการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ในหนาที่ของ
เจาพนักงานที่ดิน
มาตรา 91 ภาษีธุรกิจเฉพาะเปนภาษีอากรประเมิน
มาตรา 91/1 ในหมวดนี้
(1) “รายรับ” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน คาตอบแทน หรือประโยชนใด ๆ อันมีมูลคาที่ได
รับหรือพึงไดรับไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
(2) “มูลคา” หมายความวา ราคาตลาดของทรัพยสิน ของกิจการ ของคาตอบแทน หรือของ
ประโยชนใด ๆ
(3) “ราคาตลาด” หมายความวา ราคาที่ซื้อขายกันหรือที่คิดคาบริการกันตามความเปนจริงทั่วไป
ในขณะใดขณะหนึ่ง
ในกรณีที่ราคาตลาดมีหลายราคาหรือไมอาจทราบราคาตลาดไดแนนอน ใหอธิบดีโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใชเกณฑคํานวณเพื่อใหไดราคาตลาดเปนมูลคาของสินคาหรือบริการได
(4) “ขาย” หมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให ใหเชาซื้อ หรือจําหนาย
จายโอนไมวาจะมีประโยชนตอบแทนหรือไม
ใหนําบทนิยามคําวา “บุคคล” “บุคคลธรรมดา” “คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล” “นิติบุคคล”
“ตัวแทน” “สถานประกอบการ” และ “เดือนภาษี” ตามมาตรา 77/1 มาใชบังคับ
(มาตรา 77/1 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
(1) “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลหรือนิติบุคคล
(2) “บุคคลธรรมดา” หมายความรวมถึง กองมรดก
(3) “คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล” หมายความวา หางหุนสวนสามัญ กองทุน หรือมูลนิธิที่มิใช
นิติบุคคล และใหหมายความรวมถึงหนวยงาน หรือกิจการของเอกชนที่กระทําโดยบุคคลธรรมดาตั้งแตสองคน
ขึ้นไปอันมิใชนิติบุคคล
(4) “นิติบุคคล” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 39 องคการของรัฐ
บาลตามมาตรา 2 สหกรณ และองคกรอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล
……….ฯลฯ……….
(8) “ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย โอนสินคาไมวา จะมีประโยชนหรือคาตอบแทน
หรือไม ……….)
มาตรา 91/2 ภายใตบังคับมาตรา 91/4 การประกอบกิจการดังตอไปนี้ในราชอาณาจักรใหอยู
ในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามบทบัญญัติในหมวดนี้
……….ฯลฯ……….

- 29 (6) การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ไมวาอสังหาริมทรัพยนั้นจะไดมาโดยวิธีใด
ก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะที่เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
……….ฯลฯ……….
มาตรา 91/5 ฐานภาษีสําหรับการประกอบกิจการตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ไดแก รายรับ
ดังตอไปนี้ ที่ผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับหรือพึงไดรับเนื่องจากการประกอบกิจการ
……….ฯลฯ……….
(6) สําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา 91/2 (6) รายรับจาก
การประกอบกิจการ คือรายรับกอนหักรายจายใด ๆ ทั้งสิ้น
……….ฯลฯ……….
มาตรา 91/6 อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะมีดังตอไปนี้
……….ฯลฯ……….
(3) รอยละ 3.0 สําหรับรายรับตามมาตรา 91/5 นอกจากกรณีตาม (1) และ (2)
มาตรา 91/7 ใหบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่อยูภายใตบังคับของหมวดนี้มีหนาที่เสียภาษีตาม
บทบัญญัติในหมวดนี้
มาตรา 91/8 ใหผมู หี นาทีเ่ สียภาษีธรุ กิจเฉพาะ เสียภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา 91/5
ในเดือนภาษีของผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามอัตราภาษีที่กําหนดไวตามมาตรา 91/6 แตผูมีหนาที่เสีย
ภาษีมีสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีตามบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณในสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2
……….ฯลฯ……….
(วรรคสาม) “ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับแกผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับ
กิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา 91/2 (6) และใหผูมีหนาที่เสียภาษีกรณีดังกลาว
เสียภาษีโดยคํานวณจากฐานภาษีตามมาตรา 91/5 (6) ในขณะที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้น ตามอัตราภาษีที่กําหนดไวในมาตรา 91/6 รวมทั้งมีสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีตามบทบัญญัติ
วาดวยการอุทธรณในสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2”
มาตรา 91/10 ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยให
ยื่นเปนรายเดือนภาษี พรอมกับชําระภาษี ถามี ไมวาผูมีหนาที่เสียภาษีจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไมก็ตาม
……….ฯลฯ……….
(วรรค หา) “ความในวรรคหนึง่ ถึงวรรคสีม่ ใิ หใชบงั คับแกการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีและการชําระ
ภาษีของผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา
91/2 (6)) และใหผูมีห นาที่เ สีย ภาษีกรณีดังกลาวยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนดในขณะ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย พรอมกับชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมนั้น

- 30 ในการชําระภาษีตามวรรคหา ใหกรมที่ดินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากรและหาม
พนักงานเจาหนาทีล่ งนามรับรู ยอมใหทําหรือบันทึกไวจนกวาจะไดรบั เงินภาษีทตี่ อ งชําระใหครบถวนถูกตองแลว
ภาษีที่ไดชําระแลวตามวรรคหาใหสงเปนรายไดแผนดินตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 91/11 การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ใหกระทําไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ใหผมู หี นาทีเ่ สียภาษีมสี ทิ ธิยนื่ คํารองขอคืนภาษี ภายในสามปนบั แตวนั พนกําหนดเวลายืน่ แบบ
แสดงรายการภาษี
……….ฯลฯ……….
 หลักเกณฑการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ หนังสือกรมสรรพากร ดวนที่สุด ที่ กค 0811/00081
ลงวันที่ 6 มกราคม 2542 เวียนโดยหนังสือกรมทีด่ นิ ดวนทีส่ ดุ ที่ มท 0710/ว 00905 ลงวันที่ 11 มกราคม
2542 ไดซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือ
หากําไร ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคา
หรือหากําไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ไวดังนี้
1. คําวา “ขาย” ในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ หมายความรวมถึง สัญญาจะขาย ขายฝาก
แลกเปลี่ยน ให ใหเชาซื้อ หรือจําหนายจายโอน ไมวาจะมีประโยชนตอบแทนหรือไม ตามมาตรา 91/1 (4)
แหงประมวลรัษฎากร
(1) กรณีเจาของอสังหาริมทรัพยยอมใหบุคคลอื่นเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในอสังหาริมทรัพยโดย
ไดรับคาตอบแทนหรือไมก็ตาม ถือเปนการ “ขาย” ตามมาตรา 91/1 (4) แหงประมวลรัษฎากร ตามสัดสวน
ที่ใหบุคคลอื่นเขาถือกรรมสิทธิ์รวม
(2) กรณีคสู มรสฝายใดยกกรรมสิทธิใ์ นสินสมรสในสวนของคูส มรสฝายนัน้ ใหแกคสู มรสอีกฝายหนึ่ง
ถือเปนการขาย ตามมาตรา 91/1 (4) แหงประมวลรัษฎากร ตามสัดสวนที่ยกให
(3) กรณีการไดกรรมสิทธิ์ใ นอสังหาริมทรัพยโ ดยการครอบครองปรปกษ ตามมาตรา 1382
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ยังถือไมไดวาเปนการขายตามมาตรา 91/1(4) แหงประมวลรัษฎากร
เจาของกรรมสิทธิ์เดิมจึงไมใชผูขายอสังหาริมทรัพยแตอยางใด
2. คําวา “นิติบุคคล” ตามมาตรา 77/1 แหงประมวลรัษฎากร หมายความวา
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ซึ่งไดแก บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ
(2) กิจการซึ่งดําเนินการเปนทางคาหรือหากําไรโดยรัฐบาลตางประเทศ องคการของรัฐบาลตาง
ประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ

- 31 (3) กิจการรวมคา ซึ่งไดแก กิจการที่ดําเนินการรวมกันเปนทางคาหรือหากําไรระหวางบริษัทกับ
บริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล หรือระหวางบริษัทและ/
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญหรือนิติบุคคลอื่น
(4) มูลนิธิหรือสมาคม
(5) องคการของรัฐบาลตามมาตรา 2 แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งไดแกองคการของรัฐตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึง
หนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ ซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย
(6) สหกรณ
(7) องคกรอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล
3. การขายอสังหาริมทรัพยที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ไดแก การขายอสังหาริมทรัพยเฉพาะ
ที่ตองจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ดังตอไปนี้
(1) การขายอสังหาริมทรัพยของผูซึ่งไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการจัดสรรที่ดิน
(2) การขายหองชุดของผูป ระกอบกิจการซึง่ เปนผูจ ดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(3) การขายอสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารที่สรางขึ้นเพื่อขาย รวมถึงการขายที่ดินอันเปนที่ตั้งของ
อาคารดังกลาว
(4) การขายอสังหาริมทรัพยที่ไมเขาลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) เฉพาะกรณีท่มี ีการแบงขาย
หรือแบงแยกไวเพื่อขาย โดยไดจัดทําถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น หรือใหคํามั่นวาจะจัดใหมีสิ่งดังกลาว
(5) การขายอสังหาริมทรัพยทผี่ ขู ายมีไวในการประกอบกิจการเฉพาะของนิตบิ คุ คลตามมาตรา 77/1
แหงประมวลรัษฎากร เวนแตกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ไดถูกสวนราชการ องคการของรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใชบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล เวนคืนที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยบนที่ดินพรอมที่ดิน
ซึ่งมีสิทธิที่จะไดรับเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย แตบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลนัน้ ไมขอรับเงินคาทดแทนดังกลาว การขายอสังหาริมทรัพยทมี่ ไี วในการประกอบกิจการโดยการถูกเวนคืน
ดังกลาวไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2539
(6) การขายอสังหาริมทรัพยที่ไมเขาลักษณะตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ที่ไดกระทําภายในหาป
นับแตวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น เวนแตจะเขาขอยกเวนตามที่กลาวใน 4
(ก) “วันทีไ่ ดมา” ไดแกวนั ทีจ่ ดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย
(ข) “การนับระยะเวลาการไดมา” ใหเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตวันที่ไดมาจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น โดยการนับระยะเวลา ใหนับตามมาตรา 193/5 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย

- 32 ในกรณีที่ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสรางไดมาไมพรอมกัน กําหนดเวลาหาปใหถือตามระยะเวลา
การไดมาซึ่งที่ดิน หรืออาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ไดมาภายหลัง
4. การขายอสังหาริมทรัพยที่ไมเขาลักษณะเปนการขายอสังหาริมทรัพย ตาม 3 (1) ถึง (5)
และเฉพาะกรณีที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ ไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
(1) การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
(2) การขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางมรดก
(ก) กรณีการขายอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนสินสมรสของผูตาย สวนของสินสมรสของคูสมรส
(กึ่งหนึ่ง) ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สวนของสินสมรส (อีกกึ่งหนึ่ง) ที่เปนมรดกไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เชน สามีและภริยาไมมีบุตรดวยกัน สามีถึงแกความตาย ตอมาภริยาไดขายสินสมรสที่เปนอสังหาริมทรัพย
ไปทั้งหมดภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดมา สวนที่เปนของภริยา (กึ่งหนึ่ง) ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สวนที่เปน
มรดก (อีกกึ่งหนึ่ง) ไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
(ข) กรณีผูจัดการมรดกขายอสังหาริมทรัพยที่เปนมรดกที่ยังไมไดแบงถือวาทายาทหรือผูรับ
พินัยกรรมขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางมรดก
(3) การขายอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนสถานที่อยูอาศัยอันเปนแหลงสําคัญที่ผูขายมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันที่ไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพยนั้น
(ก) กรณีผูขายอสังหาริมทรัพยมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร
ชัว่ ระยะเวลาหนึง่ หรือหลายระยะเวลารวมทัง้ หมดถึงหนึง่ ป ใหถอื วามีชอื่ อยูใ นทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย
ทะเบียนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งปแลว
(ข) กรณีผูขายอสังหาริมทรัพยที่ถือกรรมสิทธิ์รวมแตมีหนาที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแยก
เปนรายบุคคลตามสวนในกรรมสิทธิ์รวมตาม 7 (1) บุคคลที่มีหนาที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตองมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานที่ใชเปนสถานที่อยูอาศัยอันเปนแหลงสําคัญเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
(ค) กรณีผูขายอสังหาริมทรัพยที่ถือกรรมสิทธิ์รวมแตมีหนาที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในฐานะ
หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลตาม 7 (2) ไมใหนําเงื่อนไขการมีชื่ออยูในทะเบียนบานมาใช
สิทธิในกรณีดังกลาว
(ง) กรณีการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนสินสมรส คูสมรสทั้งสองฝายหรือฝายใดฝายหนึ่งตองมี
ชื่ออยูในทะเบียนบานที่ใชเปนสถานที่อยูอาศัยอันเปนแหลงสําคัญเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
(จ) กรณีคสู มรสฝายใดยกกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยทเี่ ปนสินสมรสใน
สวนของตนใหแกคูสมรสอีกฝายหนึ่ง ถาคูสมรสฝายที่ยกใหมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่ใชเปนสถานที่อยูอาศัยอัน
เปนแหลงสําคัญเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กรณีดงั กลาวไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

- 33 (4) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย โดยไมมีคาตอบแทนใหแกบุตร
ชอบดวยกฎหมายของตน แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
(5) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม
หรือผูรับพินัยกรรมซึ่งเปนทายาทโดยธรรม
(6) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกสวนราชการหรือองคการของ
รัฐบาลตามมาตรา 2 แหงประมวลรัษฎากร โดยไมมีคาตอบแทน
(7) การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยกับสวนราชการหรือองคการ
ของรัฐบาลตามมาตรา 2 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะในกรณีที่สวนราชการหรือองคการของรัฐบาลนั้นมิไดมี
การจายคาตอบแทนเปนอยางอื่น นอกจากอสังหาริมทรัพยที่แลกเปลี่ยนนั้น
หมายเหตุ มาตรา 2 แหงประมวลรัษฎากร ใหความหมายของคําวา “องคการของรัฐบาล” ไววา “องคการ
ของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น
และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของซึ่งไมมีฐานะเปนนิติบุคคลดวย”
5. วิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ เจาพนักงานที่ดินผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตองเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากผูขายอสังหาริมทรัพย ณ วันที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยผูขาย
อสังหาริมทรัพยมหี นาทีต่ อ งยืน่ แบบแสดงรายการภาษีธรุ กิจเฉพาะพรอมกับชําระภาษีธรุ กิจเฉพาะตอเจาพนักงาน
ที่ดินผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ขอ 5 นี้มีแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/12107
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 แตไมเกี่ยวกับงานในหนาที่ของกรมที่ดิน จึงไมนํามาลงพิมพ)
6. การคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะ ใหคํานวณจากยอดรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยกอนหัก
รายจายใด ๆ ตามอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
(1) กรณีราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยตามบันทึกถอยคําการชําระภาษีอากร (ท.ด. 16) สูงกวา
ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งเปนราคาที่ใชอยูในวันที่มีการโอนนั้น ใหคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะตามราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยตาม
บันทึกถอยคําการชําระภาษีอากร (ท.ด. 16)
(2) กรณีราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยตามบันทึกถอยคําการชําระภาษีอากร (ท.ด. 16) ต่ํากวา
ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ใหคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะตามราคาประเมินทุนทรัพย
(3) ภายใตบังคับ (1) และ (2) กรณีที่เปนการขายอสังหาริมทรัพยที่ติดจํานอง ใหคํานวณยอด
รายรับจากการขายอสังหาริมทรัพยรวมกับภาระจํานองที่ติดกับทรัพยดวย
(4) กรณีการขายอสังหาริมทรัพยที่ผูซื้ออสังหาริมทรัพยตกลงเปนผูออกคาภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
หรือคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ผูขายอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ตองเสียตามกฎหมายแทน

- 34 ผูขายอสังหาริมทรัพย ใหนําเงินคาภาษีธุรกิจเฉพาะ และหรือคาธรรมเนียมที่ผูซื้อออกแทนใหดังกลาวรวมกับ
รายรับตาม (1) (2) หรือ (3) เปนฐานภาษีในการคํานวณภาษีธุรกิจเฉพาะดวย (ขอ 6 (4) นี้แกไขเพิ่มเติมตาม
หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/12107 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542 เวียนโดยหนังสือกรมทีด่ นิ ที่ มท
0710/ว 43953 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542)
แตอยางไรก็ตามหากปรากฏหลักฐานจากการตรวจสอบของเจาพนักงานประเมินของกรมสรรพากร
ในภายหลัง พบวาราคาซือ้ ขายทีแ่ ทจริงของอสังหาริมทรัพยดงั กลาวมีราคาสูงกวาราคาซือ้ ขายตามบันทึกถอยคํา
การชําระภาษีอากร (ท.ด.16) หรือราคาประเมินทุนทรัพย เจาพนักงานประเมินของกรมสรรพากรยังคงมีอํานาจ
ในการติดตามประเมินเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากราคาซื้อขายที่แทจริงที่สูงกวาตอไปได
อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะใหคํานวณในอัตรารอยละ 3.3 (รวมภาษีทองถิ่น)
7. การขายอสังหาริมทรัพยกรณีที่มีการถือกรรมสิทธิ์รวม ที่ไดขายไปภายใน 5 ปนับแตวันที่
ไดมาซึ่งตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตาม 3(6)
(1) กรณีการถือกรรมสิทธิ์รวมเกิดขึ้นเนื่องจากการใหโดยเสนหา การครอบครองปรปกษ หรือจาก
การที่เจาของอสังหาริมทรัพยใหบุคคลอื่นเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในภายหลัง ใหบุคคลแตละคนที่ถือกรรมสิทธิ์รวม
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยแยกรายรับตามสวนของแตละคนที่มีสวนอยูในอสังหาริมทรัพยที่ถือกรรมสิทธิ์รวม
(2) กรณีการถือกรรมสิทธิ์รวมเกิดขึ้นเนื่องจากการทํานิติกรรมซื้อขาย ขายฝาก หรือแลกเปลี่ยน
โดยเขาถือกรรมสิทธิ์รวมพรอมกัน ใหเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในฐานะหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล แตหากไมไดมกี ารเขาถือกรรมสิทธิร์ วมพรอมกัน ใหบคุ คลแตละคนทีถ่ อื กรรมสิทธิร์ วมเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะ
โดยแยกรายรับของแตละคนที่มีสวนอยูในอสังหาริมทรัพยที่ถือกรรมสิทธิ์รวม
8. กรณีการขายฝากเฉพาะกรณี 3 (6)
(ความในขอ 8 ตอไปนี้ แกไขเพิม่ เติมตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/4970 ลงวันที่ 19 มิถนุ ายน
2543 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 19635 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543)
(1) การขายฝากอสังหาริมทรัพย ถาไดกระทําภายใน 5 ปนับแตวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น
เขาลักษณะเปนการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร อยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
(2) กรณีการรับไถอสังหาริมทรัพยจากการขายฝากภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือภายใน
เวลาที่กฎหมายกําหนดกอนวันที่ 10 เมษายน 2541 ไมถือเปนการขายตามมาตรา 91/1(4) แหงประมวล
รัษฎากร เนื่องจากการใชสิทธิไถทรัพยสินที่ขายฝากคืนเปนการใชสิทธิเรียกรองตามมาตรา 491 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และถือวากรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ ทีข่ ายฝากไมเคยตกไปแกผรู บั ซือ้ ฝากเลย ตามมาตรา
492 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2541 ผูรับไถอสังหาริมทรัพยจึงไมตองนําสินไถไปเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ

- 35 กรณีการรับไถอสังหาริมทรัพยจากการขายฝากหรือการไถอสังหาริมทรัพยจากการขายฝาก
โดยการวางทรัพยตอสํานักงานวางทรัพยภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2541 ทรัพยสินที่ขายฝากยอมตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาชําระสินไถหรือ
วางทรัพยตามมาตรา 492 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2541 ดังนั้น การไถอสังหาริมทรัพยจากการ
ขายฝากภายใน 5 ป นับแตวนั ทีร่ บั ซือ้ ฝากยอมเขาลักษณะเปนการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร
ตามมาตรา 91/2(6) แหงประมวลรัษฎากร แตไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 3(15) แหงพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการกําหนดกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่
240) พ.ศ. 2534 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2543 ผูร บั ไถอสังหาริมทรัพย
จึงไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
(3) กรณีผูข ายฝากอสังหาริมทรัพยไถถอนการขายฝากภายหลังกําหนดเวลาไถตามสัญญาหรือ
ภายหลังกําหนดเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด เขาลักษณะเปนการขายอสังหาริมทรัพยระหวางผูร บั ซือ้ ฝากกับผูข ายฝาก
ถาการขายอสังหาริมทรัพยของผูร บั ซือ้ ฝากดังกลาวไดกระทําภายใน 5 ปนบั แตวนั ทีร่ บั ซือ้ ฝากอสังหาริมทรัพย
นัน้ เขาลักษณะเปนการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ผูร บั ซือ้ ฝากมีหนาทีต่ อ งเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะ
(4) การขายอสังหาริมทรัพยที่ไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก ถาการขาย
อสังหาริมทรัพยดังกลาวไดกระทําภายใน 5 ปนับแตวันที่รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพยนั้น เขาลักษณะเปนการ
ขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ผูรับซื้อฝากมีหนาที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
(5) กรณีผูขายฝากไดไถถอนการขายฝาก และตอมาไดขายอสังหาริมทรัพยนั้นไป
(ก) กรณีไถถอนการขายฝากภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนดที่ไดกระทํากอนวันที่ 10 เมษายน 2541 การนับระยะเวลาการไดมาใหนับระยะเวลาที่ขายฝากรวม
เขาดวย เนื่องจากทรัพยสินที่ข ายฝากนั้นถาไถภายในกําหนดเวลาตามสัญญา ถือวากรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ไมเคยตกไปเปนของผูซื้อฝากตามมาตรา 492 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กอนการแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2541
กรณีไถถอนการขายฝากภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2541 ทรัพยสินที่ขายฝากยอมตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแต
เวลาที่ชําระสินไถหรือวางทรัพย ตามมาตรา 492 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2541 อยางไรก็ดี
หากตอมาไดมีการขายอสังหาริมทรัพยภายหลังที่ไดไถจากการขายฝาก ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพยกอนการขายฝาก ระยะเวลาระหวางการขายฝากและระยะเวลาภายหลังจากการขายฝากแลว
เกิน 5 ป ยอมไดรบั ยกเวนภาษีธรุ กิจเฉพาะ ตามมาตรา 3(15) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการกําหนดกิจการที่ไดรับ ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 240) พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2543

- 36 (ข) กรณีไถถอนการขายฝากภายหลังกําหนดเวลาไถตามสัญญาหรือภายหลังกําหนดเวลา
ที่กฎหมายกําหนด การนับระยะเวลาการไดมาใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ไดไถถอนการขายฝาก”
9. วันเริ่มใชบังคับในการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะของกรมที่ดินเพื่อกรมสรรพากร ใหเริ่มใช
บังคับสําหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2542
------------------------------------------------¾ อากรแสตมป
ในการจดทะเบียนโอนหรือกอตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย พนักงานเจาหนาที่ผูรับจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในฐานะพนักงานเจาหนาที่อากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร (ตามประกาศกระทรวง
การคลัง วาดวยการแตงตัง้ เจาพนักงาน (ฉบับที่ 11) มีหนาทีเ่ รียกเก็บอากรแสตมปเปนตัวเงินในฐานะใบรับ
ตามลักษณะตราสาร 28. (ข) แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป ทายหมวด 6 ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร
สําหรับจํานวนเงินตั้งแต 200 บาทขึ้นไป ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท ตอ 1 บาท และตามมาตรา
119 แหงประมวลรัษฎากร กําหนดหามมิใหพนักงานเจาหนาที่ลงนามรับรู ยอมใหทําหรือบันทึกไวจนกวาการ
จดทะเบียนโอนหรือกอตั้งสิทธินั้นจะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนตามอัตราที่กําหนดแลว เวนแตใน
การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้นไดเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว หรือมีกรณีไดรับยก
เวนอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร พนักงานเจาหนาที่จึงไมตองเรียกเก็บอากรแสตมปใบรับ ซึ่งการรับ
ชําระอากรแสตมปเปนตัวเงินพนักงานเจาหนาที่ยอมตองบันทึกขอความไวในตราสารตนฉบับ คูฉบับ และ
สําเนาทุกฉบับวา “ไดชําระคาอากรแสตมปเปนตัวเงิน………..บาทแลวตามใบเสร็จรับเงินเลมที่…….เลขที่……
ลงวันที่……….” พรอมกับลงลายมือชื่อในฐานะพนักงานเจาหนาที่อากรแสตมปและวันเดือนปที่บันทึกขอความ
ในเอกสารดังกลาวดวย (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการรับชําระและนําสงภาษีอากรจากการขาย
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2542)
 ประมวลรัษฎากรเฉพาะมาตราที่เกี่ยวของ
มาตรา 103 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
……….ฯลฯ……….
“ใบรับ” หมายความวา
(ก) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ทีเ่ ปนหลักฐานแสดงวาไดรบั ไดรบั ฝากหรือไดรบั ชําระเงินหรือตัว๋ เงิน
หรือ
(ข) บันทึก หรือหนังสือใด ๆ ที่เปนหลักฐานแสดงวาหนี้หรือสิทธิเรียกรองไดชําระหนี้ปลดใหแลว
บันทึกหรือหนังสือที่กลาวนั้นจะมีลายมือชื่อของบุคคลใด ๆ หรือไม ไมสําคัญ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
……….ฯลฯ………

- 37 มาตรา 119 ตราสารซึ่งเจาพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลตองลงนามหรือรับรูก็ดี ตราสารซึ่งตอง
ทําตอหนาเจาพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลก็ดี ตราสารซึ่งตองใชเจาพนักงานรัฐบาลหรือเทศบาลลงบันทึกก็ดี
หามมิใหเจาพนักงานลงนามรับรู ยอมใหทําหรือบันทึกไวจนกวาจะไดเสียอากรโดยปดแสตมปครบจํานวนตาม
อัตราในบัญชีทายหมวดนี้และขีดฆาแลว แตทั้งนี้ไมเปนการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113
และมาตรา 114
มาตรา 121 ถาฝายที่ตอ งเสียอากรเปนรัฐบาล เจาพนักงานผูกระทํางานของรัฐบาลโดยหนาที่
บุคคลผูก ระทําการในนามของรัฐบาล องคการบริหารราชการสวนทองถิน่ สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และ
องคการศาสนาใด ๆ ในราชอาณาจักรซึ่งเปนนิติบุคคล อากรเปนอันไมตองเสียแตขอยกเวนนี้มิใหใชแกองค
การของรัฐบาลทีใ่ ชทนุ หรือทุนหมุนเวียนเพือ่ ประกอบการพาณิชย หรือการพาณิชยซงึ่ องคการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นเปนผูจัด
มาตรา 123 ตรี ถาพนักงานเจาหนาที่มีเหตุอันควรเชื่อวาจํานวนเงินที่แสดงไวในใบรับตาม
ลักษณะแหงตราสาร 28. (ข) และ (ค) แหงบัญชีอตั ราอากรแสตมปต่ําไป พนักงานเจาหนาทีม่ อี ํานาจกําหนด
จํานวนเงินที่แสดงไวในใบรับนั้นตามจํานวนเงินที่สมควรไดรับตามปกติและใหผูอ อกใบรับมีหนาที่เ สียคา
อากรจากจํานวนเงินที่กําหนดนั้น
ผูออกใบรับซึ่งถูกกําหนดจํานวนเงินตามวรรคหนึ่งจะอุทธรณการกําหนดจํานวนเงินนั้นก็ได ทั้งนี้
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามสวน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลม
 ประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยการแตงตัง้ เจาพนักงาน (ฉบับที่ 11) เรือ่ ง แตงตัง้ พนักงาน
เจาหนาที่อากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2525 กําหนดใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดิน เปนพนักงาน
เจาหนาที่อากรแสตมปตามมาตรา 103 แหงประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ประกาศฉบับนี้มีผ ลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 60 วันนับแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2525)
 การรับชําระและนําสงภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย พนักงานเจาหนาที่ตองถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการรับชําระและนําสงภาษีอากรจากการขายอสังหา ริมทรัพย พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2542

---------------------------------------------------
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วิธีการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย
พรอมตัวอยางการคํานวณ
วิธีการคํานวณ
กรณีบคุ คลธรรมดา หางหุน สวนสามัญ คณะบุคคลทีม่ ใิ ชนติ บิ คุ คลหรือกองมรดกทีย่ งั ไมไดแบงเปน
ผูข ายหรือผูโ อนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย จะตองเสียภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ า ย โดยคํานวณ
ตามราคาประเมินทุนทรัพยดังนี้
1. การขายหรือโอนอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรืออสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการให
โดยเสนหา ใหหักคาใชจายเหมารอยละ 50 ของเงินได เหลือเทาใด ถือเปนเงินไดสุทธิ แลวหารดวยจํานวน
ปที่ถือครอง ไดผลลัพธเปนเงินเทาใด ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดใน 6. ไดเทาใดใหคูณดวยจํานวนป
ที่ถือครอง เปนภาษีทั้งสิ้นเทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น
กรณีการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่งซึ่งตั้งอยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล
สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการปกครองทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ใหคํานวณภาษี ณ
ที่จาย ตามเกณฑในวรรคหนึ่งเฉพาะเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในสวนที่เกิน 200,000 บาท ตลอดป
ภาษีนั้น ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดไตสวนแลว
2. การขายหรือโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจากในขอ 1 ใหหักคาใชจายเปน
การเหมาตามอัตราที่กําหนดใน 5. เหลือเทาใดถือเปนเงินไดสุทธิ แลวหารดวยจํานวนปที่ถือครอง ไดผลลัพธ
เปนเงินเทาใด ใหคํานวณภาษีตามอัตราภาษีเงินไดใน 6. ไดเทาใดใหคูณดวยจํานวนปที่ถือครอง เปนเงินภาษี
ทั้งสิ้นเทาใด ใหหักเปนเงินภาษีไวเทานั้น
3. การหักภาษีตาม 1. และ 2. กรณีการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดก หรืออสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมุงในทางคาหรือหากําไร เมื่อคํานวณภาษีแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของราคาขาย
4. คําวา “จํานวนปทถี่ อื ครอง” สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาหัก ณ ทีจ่ า ย หมายถึง
จํานวนปนบั ตัง้ แตปท ไี่ ดกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยถงึ ปทโ่ี อนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพยนั้น ถาเกินสิบปใหนับเพียงสิบป เศษของปใหนับเปนหนึ่งป ดังนี้
4.1 การนับจํานวนปที่ถือ ครองสําหรับการขายอสังหาริมทรัพยที่ไ ดมาโดยทางมรดก
ทัง้ กรณีทายาทจดทะเบียนรับโอนมรดกมาแลวจดทะเบียนขาย และกรณีผจู ดั การมรดกเปนผูข าย ใหเริม่ นับตัง้ แต
ปที่เจามรดกถึงแกความตาย จนถึงปที่จดทะเบียนขาย เชน นาย ก. ตายเมื่อ ป พ.ศ. 2547 ทายาทรับโอนมรดก
ทีด่ นิ ของนาย ก. เมือ่ ป พ.ศ. 2548 แลวมาจดทะเบียนขายเมือ่ ป พ.ศ. 2549 นับจํานวนปทที่ ายาทถือครองตั้งแต
ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 รวม 3 ป (หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/1710 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549 เวียนให
พนักงานเจาหนาทีท่ ราบและถือปฏิบตั ติ ามหนังสือกรมทีด่ นิ ที่ มท 0515/ว 08286 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2549)
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จากทางมรดก ใหนับจํานวนปที่ถือครองตั้งแตปไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยจนถึง
ปที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยนั้น เชน นายแดง ซื้อที่ดินโดยจดทะเบียน
รับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อป พ.ศ. 2541 แลวจดทะเบียนขายตอไปในปเดียวกัน นับจํานวนปที่ถือครองเปน 1 ป
หรือนายดํา รับใหทดี่ นิ โดยจดทะเบียนรับใหเมือ่ ป พ.ศ. 2547 แลวจดทะเบียนขายไปเมือ่ ป พ.ศ. 2548 นับจํานวน
ปที่ถือครองรวม 2 ป เปนตน
4.3 การนับจํานวนปทถี่ อื ครองสําหรับการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง
ในอสังหาริมทรัพยที่ซื้อไดจากการขายทอดตลาด ใหนับจํานวนปที่ถือครองตั้งแตปที่ผูถือกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครอง (ผูขายทอดตลาด) ไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย จนถึงปที่จดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกผูซื้อทอดตลาด เชน นายเขียว ซื้อทอดตลาดที่ดิน
ของนางแจง เมื่อป พ.ศ. 2540 แตมาขอจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ตอพนักงานเจาหนาที่เมื่อป พ.ศ. 2543
ตามหลักฐานทางทะเบียนนางแจง (ผูข ายทอดตลาด) จดทะเบียนซือ้ ทีด่ นิ ดังกลาวมาเมือ่ ป พ.ศ. 2539 นับจํานวน
ปทถี่ อื ครองตัง้ แตนางแจงซือ้ ทีด่ นิ เมือ่ ป พ.ศ. 2539 ถึงปทนี่ ายเขียว จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิเ์ มือ่ ป พ.ศ. 2543
รวมปที่นางแจงถือครองที่ดิน 5 ป เปนตน (หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ 3245 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2540 เวียนใหพนักงานเจาหนาที่ท ราบและถือปฏิบัติต ามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 12179 ลงวันที่
24 เมษายน 2540)
5. การหักคาใชจา ยเหมา กรณีไดมาซึง่ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยทางอื่น
นอกจากรับมรดกหรือรับใหโดยเสนหา ตาม 2. ใหหักคาใชจายเหมาตามจํานวนปที่ถือครองดังนี้
จํานวนปที่ถือครอง
1 ป
2 ป
3 ป
4 ป
5 ป

รอยละของเงินได
92
84
77
71
65

6 ป

60

7 ป

55

8 ปขึ้นไป

50
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เงินได
เงินไดสุทธิไมเกิน
100,000 บาท
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน
100,000 บาท แตไมเกิน 500,000 บาท
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน
500,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 1,000,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท
เงินไดสุทธิสวนที่เกิน 4,000,000 บาทขึ้นไป

อัตราภาษีรอยละ
5
10
20
30
37

อัตราภาษีเงินไดในแตละขั้น
เงินได
1 – 100,000 บาท
100,001 – 500,000 บาท
500,001 – 1,000,000 บาท
1,000,001 - 4,000,000 บาท
4,000,001 ขึ้นไป

เงินไดแตละขั้น
100,000
400,000
500,000
3,000,000
ฯลฯ

อัตราภาษีรอยละ ภาษีแตละขั้น ภาษีสะสม(สูงสุด)
5
5,000
5,000
10
40,000
45,000
20
100,000
145,000
30
900,000
1,045,000
37
ฯลฯ
ฯลฯ

-----------------------------------------

ตัวอยางการคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ตัวอยางที่ 1 การขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรือจากการรับให (ในเขตฯ)
1. ขอมูล
1.1 จดทะเบียนขาย 2 มกราคม 2535
อสังหาริมทรัพยไดมาโดย
รับให
เมื่อ
พ.ศ. 2531 ถือครองมา 5 ป วันนี้ไดตกลงโอนในราคา 2,800,000
บาท และพนักงาน
เจาหนาที่คํานวณราคาประเมินทุนทรัพยตามบัญชีกําหนดราคาประเมินฯ เปนเงิน 2,000,000 บาท
1.2 กรณีไดมาโดยทางมรดกหรือไดรับจากการใหโดยเสนหาใหหักคาใชจายรอยละ 50 ของเงินได
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2.1 ทุนทรัพยที่ถือเปนเงินได (ราคาประเมินทุนทรัพย
ที่คณะกรรมการกําหนด)
หักคาใชจาย รอยละ 50 (2,000,000 X 50)
100
2.2 เงินไดหลังหักคาใชจาย (2,000,000 - 1,000,000)

เปนเงิน
เปนเงิน

2,000,000
1,000,000

บาท
บาท

เปนเงิน

1,000,000

บาท

2.3 เงินไดเฉลี่ยตอป (ตาม 2.2 หารดวยปที่ถือครอง) (พ.ศ. 2531 – 2535 = 5 ป)
(1,000,000)
5 ป

เปนเงิน

200,000

บาท

2.4 ภาษีเงินไดเฉลี่ยตอป (ตาม 2.3 คูณดวยอัตราภาษีเงินไดฯ)
100,000 x 5 *
= 5,000
100
เปนเงิน
15,000
บาท
+
100,000 X 10**
= 10,000
100
(ป.ล. 100,000 บาทแรก อยูในอัตราภาษีรอยละ 5*/100,000 บาทตอมา อยูในอัตราภาษี
รอยละ 10**)
2.5 ภาษีเงินไดที่ตองชําระ (ตาม 2.4 คูณดวยปที่ถือครอง) (5 ป)
15,000 X 5 ป
เปนเงิน

75,000

บาท

ตัวอยางที่ 2 การขายอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรือจากการรับให (นอกเขตฯ)
1. ขอมูล
1.1 จดทะเบียนขาย 2 มกราคม 2535
อสังหาริมทรัพยไดมาโดย
รับให
เมื่อ
พ.ศ. 2531 ถือครองมา 5 ป วันนี้ไดตกลงโอนในราคา 2,800,000
บาท และพนักงาน
เจาหนาที่คํานวณราคาประเมินทุนทรัพยตามบัญชีกําหนดราคาประเมินฯ เปนเงิน 2,000,000 บาท
1.2 เฉพาะกรณีมรดกหรือไดรับใหโดยเสนหา สําหรับอสังหาริมทรัพยซึ่งตั้งอยูนอกเขต
กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาลหรือเมืองพัทยา หรือการปกครองทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ ใหคํานวณภาษีเฉพาะเงินไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในสวนที่เกิน 200,000 บาท
ตลอดปภาษีนั้น
1.3 หักคาใชจายรอยละ 50 ของเงินได
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2.1 ทุนทรัพยที่ถือเปนเงินได (ราคาประเมินทุนทรัพย
ที่คณะกรรมการกําหนด)
เปนเงิน 2,000,000
หักดวยจํานวนเงินที่ไดรับยกเวน
(กรณีตั้งอยูนอกเขตฯ ตามขอ 1.2) 2,000,000 – 200,000 เปนเงิน 1,800,000
X 50)
หักคาใชจาย รอยละ 50 (1,800,000
เปนเงิน 900,000
100
2.2 เงินไดหลังหักคาใชจาย (1,800,000 - 900,000)

เปนเงิน

บาท
บาท
บาท

900,000

บาท

2.3 เงินไดเฉลี่ยตอป (ตาม 2.2 หารดวยปที่ถือครอง) (พ.ศ. 2531 – 2535 = 5 ป)
เปนเงิน 180,000
(900,000)
5 ป

บาท

2.4 ภาษีเงินไดเฉลี่ยตอป (ตาม 2.3 คูณดวยอัตราภาษีเงินไดฯ)
100,000 X 5 *
= 5,000
100
เปนเงิน
13,000
บาท
+
80,000 X 10 **
= 8,000
100
(ป.ล. 100,000 บาทแรก อยูในอัตราภาษีรอยละ 5* /80,000 บาทตอมา อยูในอัตราภาษี
รอยละ 10**)
2.5 ภาษีเงินไดที่ตองชําระ (ตาม 2.4 คูณดวยปที่ถือครอง) (5 ป)
13,000 X 5 ป
เปนเงิน

65,000

บาท

ตัวอยางที่ 3 การขายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือรับให
เชน การขาย
1. ขอมูล
1.1 จดทะเบียนขาย 2 มกราคม 2535
อสังหาริมทรัพยไดมาโดย
ซื้อมา
เมื่อ
พ.ศ. 2531 ถือครองมา 5 ป วันนี้ไดตกลงโอนในราคา 2,800,000
บาท และพนักงาน
เจาหนาที่คํานวณราคาประเมินทุนทรัพยตามบัญชีกําหนดราคาประเมินฯ เปนเงิน 2,000,000 บาท
1.2 หักคาใชจายเหมาตามในบัญชี 5 เฉพาะในกรณีไดมาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือรับให
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2.1 ทุนทรัพยที่ถือเปนเงินได (ราคาประเมินทุนทรัพย
ที่คณะกรรมการกําหนด)
เปนเงิน 2,000,000
หักคาใชจาย รอยละ 65* (2,000,000 X 65)
เปนเงิน 1,300,000
100
(ป.ล. การหักคาใชจายเหมา กรณีจํานวนปที่ถือครอง 5 ป = รอยละ 65)
2.2 เงินไดหลังหักคาใชจาย (2,000,000 – 1,300,000)

เปนเงิน

บาท
บาท

700,000 บาท

3

2.3 เงินไดเฉลี่ยตอป (ตาม 2.2 หารดวยปที่ถือครอง) (พ.ศ. 2531 – 2535)
(700,000)
เปนเงิน 140,000
5 ป

บาท

2.4 ภาษีเงินไดเฉลี่ยตอป (ตาม 2.3 คูณดวยอัตราภาษีเงินไดฯ)
100,000 X 5 *
= 5,000
100
+
เปนเงิน
9,000 บาท
40,000 X 10 **
= 4,000
100
(ป.ล. 100,000 บาทแรก อยูในอัตราภาษีรอยละ 5*/40,000 บาทตอมา อยูในอัตราภาษี
รอยละ 10**)
2.5 ภาษีเงินไดที่ตองชําระ (ตาม 2.4 คูณดวยปที่ถือครอง) (5 ป)
9,000 X 5 ป
เปนเงิน
“””””””””””””””””””””””””

45,000

บาท
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ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป กรณีโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกผูซื้อทอดตลาด
(1) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ผูถูก ขายทอดตลาดเปนบุคคลธรรมดา ไมวาผูซื้อ จะเปนใคร เรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จา ย
โดยคํานวณจากราคาประเมินทุนทรัพย ซึ่งเปนราคาที่ใชอยูในวันที่มีการโอน (วันที่มีการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม) ตามมาตรา 49 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ประกอบกับขอ 5 ของคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.100/2543
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 และหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/3245 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2540 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 12179 ลงวันที่ 24 เมษายน 2540
ผูถูกขายทอดตลาดเปนนิติบุคคล และผูซื้อไดมิใชราชการหรือองคการของรัฐบาล เรียกเก็บ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่จายจากการขายทอดตลาดหรือราคาประเมินทุนทรัพย
แลวแตราคาใดมากกวา โดยผูจ า ยเงินไดมหี นาทีต่ อ งหักภาษี ณ ทีจ่ า ย นําสงตอพนักงานเจาหนาทีใ่ นขณะจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรม ในอัตรารอยละ 1.0 ตามมาตรา 69 ตรี แหงประมวลรัษฎากร และระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดว ยการรับชําระและนําสงภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2542 ขอ 8 (8.2)
ผูถูกขายทอดตลาดเปนนิติบุคคล และผูซื้อไดเปนราชการหรือองคการของรัฐบาล พนักงาน
เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไมตองเรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย เปนหนาที่ของราชการองค
การของรัฐบาลฯ ผูซื้อไดที่ตองคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จาย และนําสง ณ ที่วาการอําเภอในอัตรารอยละ 1
ของจํานวนเงินที่จายจากการขายทอดตลาด
(ศึกษารายละเอียดไดจากหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/3245 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2540 เวียนโดย
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 12179 ลงวันที่ 24 เมษายน 2540 ประกอบกับหนังสือกรมที่ดิน ที่
มท 0515/ว 21928 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0728/ว 23462 ลงวันที่ 8
สิงหาคม 2545)
(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ไมวาผูถูกขายทอดตลาดจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และไมวาผูซื้อจะเปนใคร ถากรณีอยูใน
หลักเกณฑที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ พนักงานเจาหนาที่ตองเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากรใน
ขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ในอัตรารอยละ 3.3 จากจํานวนเงินที่จายจากการขายทอดตลาดหรือ
ราคาประเมินทุนทรัพย แลวแตราคาใดมากกวา

- 45 (3) อากรแสตมป
สํานักงานบังคับคดีจะเปนผูเรียกเก็บอากรแสตมปโดยหักจากราคาขายทอดตลาด ในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับ จดทะเบียนใชหนังสือของศาลซึ่งมีรายละเอียดแสดงวาการขาย
อสังหาริมทรัพยดังกลาวนั้น “ไดชําระคาอากรแสตมปเปนตัวเงิน……….บาท ไวแลว ตามใบสลักหลังตราสาร
(อ.ส.5) เลขที…
่ วันที…
่ ” ทีม่ ถี งึ พนักงานเจาหนาทีผ่ รู บั จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเปนหลักฐานการเรียกเก็บ
อากรแสตมปในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พนักงานเจาหนาที่จึงไมตองเรียกเก็บอากรแสตมปอีกแต
ประการใด แมจะปรากฏวาราคาประเมินทุนทรัพยสูงกวาราคาขายทอดตลาดก็ตาม เพราะกรณีเสียอากรไม
ครบถวนถูกตอง เปนหนาที่ของกรมสรรพากรจะสั่งเรียกเก็บเพิ่มเติมตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือกรมสรรพากร ดวนมาก ที่ กค 0811/02845 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2541 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 09923 ลงวันที่ 2 เมษายน 2541)
.................................................

• คาธรรมเนียม ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
กรณีแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 คําวา “เวนคืน”
หมายความวา บังคับเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามเงื่อนไขแหงพระราชบัญญัตินี้ การไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้มี 2 กรณี คือ
1. ตกลงซื้อขาย ในระหวางมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่จี ะเวนคืนตามมาตรา
10 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
2. เวนคืนโดยพระราชบัญญัติตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยโดยการตกลงซื้อขายตามมาตรา 10 และการเวนคืนตามมาตรา 15
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 มีการกําหนดวิธีปฏิบัติไวตามมาตรา 11 และ
มาตรา 32 โดยใหเจาหนาที่เวนคืนแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบ เพื่อดําเนินการ
แกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ โดยถือวาเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามกฎหมาย
สําหรับทางปฏิบตั ใิ นการดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ เมือ่ พนักงานเจาหนาที่
ไดรับหนังสือแจงจากเจาหนาที่เวนคืนแลวเปนไปตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการแกไขหลักฐานทางทะเบียน
ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 พ.ศ. 2531 และ
ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามพระราชบัญญัติวาดวย

- 46 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2531 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ประกอบกับหนังสือกรมที่ดิน
ที่ มท 0610/ว 01598 ลงวันที่ 24 มกราคม 2538
(1) คาธรรมเนียม การแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไดรับการยกเวนไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม ตามมาตรา 11
และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัตวิ า ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ไมวา ผูม ชี อื่ ในหนังสือแสดง
สิทธิในทีด่ นิ (ผูถ ูกเวนคืน) จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
(2) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
- ผูถูกเวนคืนเปนบุคคลธรรมดา ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามมาตรา 42
(17) แหงประมวลรัษฎากร และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) พ.ศ. 2509 ขอ 2 (29) พนักงานเจาหนาที่ผูรับจด
ทะเบียนจึงไมมีหนาที่ตองเรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ศึกษารายละเอียดไดจากหนังสือกรมสรรพากร
ที่ กค 0706/4437 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 21928 ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2548, หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0728/ว 31222 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ขอ 1)
- ผูถูกเวนคืนเปนนิติบุคคล รัฐบาล องคการของรัฐบาลฯ ที่เวนคืนมีหนาที่ตองคํานวณหัก
ภาษีเงินได ณ ทีจ่ า ย และนําสงภาษี ณ ทีว่ า การอําเภอในอัตรารอยละ 1 ของจํานวนเงินคาทดแทนพนักงาน
เจาหนาทีจ่ งึ ไมมหี นาทีต่ อ งเรียกเก็บภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ า ย ในขณะทีม่ กี ารแกไขหลักฐานทางทะเบียนแตอยางใด
(ศึกษารายละเอียดไดจากหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/4437 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เวียนโดย
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 21928 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2548)
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ผูถูกเวนคืนเปนบุคคลธรรมดา คาทดแทนที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากไมเขาลักษณะเปนการขายอสังหาริมทรัพยที่เปนทางคา
หรือหากําไร พนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนจึงไมตองเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากร ตาม
หนังสือกรมสรรพากรดวนมาก ที่ กค 0811/6752 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 เวียนโดยหนังสือกรมที่
ดิน ดวนมาก ที่ มท 0728/ว 35868 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543
- ผูถ กู เวนคืนเปนนิตบิ คุ คล
• กรณีไดรบั คาทดแทนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเขาลักษณะ
เปนการขายอสังหาริมทรัพยที่ผูขายมีไวในการประกอบกิจการ จึงอยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
พนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนมีหนาที่ตองเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากรในขณะที่มีการแกไข
หลักฐานทางทะเบียน ในอัตรารอยละ 3.3 ของรายรับจากคาทดแทน (หนังสือกรมสรรพากร ดวนมาก ที่ กค
0811/6752 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2543 เวียนโดยหนังสือกรมทีด่ นิ ดวนมาก ที่ มท 0728/35868 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2543 และหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/4437 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เวียนโดย
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 21928 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2548)

- 47 • กรณีไมขอรับคาทดแทน ไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 แหง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2539
และ ขอ 3 (5) ของหนังสือกรมสรรพากร ดวนที่สุด ที่ กค 0811/00081 ลงวันที่ 6 มกราคม 2542 เวียนโดย
หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท 0710/ว 00905 ลงวันที่ 11 มกราคม 2542
(4) อากรแสตมป ไดรับการยกเวนไมตองเรียกเก็บ ตามมาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 32
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
หมายเหตุ สําหรับการตกลงซื้อขายที่ดินกอนมีประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน
ในการจดทะเบียนโอน ตองเสียภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ า ย และอากรแสตมป โดยปกติ ทัง้ นี้ ตามหนังสือกรมทีด่ ิน
ที่ มท 0710/ว 28802 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2541

………………………………
• คาธรรมเนียม ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
การจดทะเบียนขายพรอมกับจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย
การจดทะเบียนขายอสังหาริมทรัพยโดยผูซ อื้ ผูข ายตกลงชําระเงินคาซือ้ ขายกันบางสวน สวนทีเ่ หลือ
จดทะเบียนบุริมสิทธิไว เชน ผูซื้อผูขายตกลงซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่งราคา 1,000,000 บาท ตกลงชําระเงินคาซื้อ
ขายกันเพียง 600,000 บาท สวนทีเ่ หลืออีก 400,000 บาท ขอจดทะเบียนบุรมิ สิทธิไว โดยราคาประเมินทุนทรัพย
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนดเปนเงิน 1,200,000 บาท
เรียกเก็บคาธรรมเนียม ภาษีอากร ดังนี้
ขั้นตอนการจดทะเบียนขาย
(1) คาธรรมเนียม เรียกเก็บรอยละ 2 จากราคาประเมินทุนทรัพย 1,200,000 บาท ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ขอ 2 (7)(ก)
(2) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
- ผูขายเปนบุคคลธรรมดา เรียกเก็บจากราคาประเมินทุนทรัพย 1,200,000 บาท
- ผูขายเปนนิติบุคคล เรียกเก็บรอยละ 1 จากราคาขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย แลวแต
ราคาใดสูงกวา ตามตัวอยางจึงเรียกเก็บรอยละ 1 จากราคาประเมิน 1,200,000 บาท
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีอยูในหลักเกณฑที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เรียกเก็บรอยละ 3.3
(รวมภาษีทองถิ่น) จากราคาขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย แลวแตราคาใดสูงกวา ตามตัวอยางจึงเรียกเก็บ
จากราคาประเมิน 1,200,000 บาท

- 48 (4) อากรแสตมป แมวาในวันจดทะเบียนขายจะมีการชําระเงินบางสวน สวนที่เหลือจดทะเบียน
บุริมสิทธิไว แตการเรียกเก็บอากรแสตมปยอมที่จะตองเรียกเก็บจากราคาซื้อขายทั้งหมดหรือราคาประเมิน
แลวแตราคาใดสูงกวา ตามตัวอยางขางตนจึงเรียกเก็บอากรแสตมปจากราคาประเมิน 1,200,000 บาท
ขั้นตอนการจดทะเบียนบุริมสิทธิ
(1) คาธรรมเนียม เรียกเก็บรอยละ 1 จากจํานวนเงินทีจ่ ดบุรมิ สิทธิ แตอยางสูงไมเกิน 200,000 บาท
ตามมาตรา 104 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ
ขอ 2 (7) (ฉ) ตามตัวอยางขางตนจึงเรียกเก็บรอยละ 1 จากจํานวนเงิน 400,000 บาท
(เวนแตเปนการจดทะเบียนบุริมสิทธิในกรณีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ขอ 2 (7) (ช)(ซ)
จึงเรียกเก็บรอยละ 0.5 หรือรอยละ 0.01 แตอยางสูงไมเกิน 100,000 บาท แลวแตกรณี)
(2) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากการจดทะเบียนบุริมสิทธิมิใชการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย จึงไมมีกรณีตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีธุรกิจ
เฉพาะ พนักงานเจาหนาที่จึงไมตองเรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีธุรกิจเฉพาะ
(2) อากรแสตมป ไมเสีย เพราะเรียกเก็บไวหมดในขั้นตอนการจดทะเบียนขายแลว
........................................................

• คาธรรมเนียม ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
การจดทะเบียนไถถอนจากขายฝาก
โดยที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการขายฝาก ตามมาตรา 492 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย โดยกําหนดใหทรัพยสินที่ขายฝากตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูไถตั้งแตเวลาที่ผูไถ
ไดชําระสินไถหรือวางทรัพยอันเปนสินไถ ดังนั้น การรับไถอสังหาริมทรัพยจากการขายฝากหรือการไถ
อสังหาริมทรัพยจากการขายฝากโดยการวางทรัพยตอสํานักงานวางทรัพยภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
หรือภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2541 ซึ่งเปนวันที่กฎหมายวาดวยการขายฝาก
ดังกลาวมีผลใชบังคับเปนตนมา เมื่อมีกรณีขอจดทะเบียนไถถอนจากขายฝาก พนักงานเจาหนาที่ยอม
ตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามผลการพิจารณาของกรมที่ดิน และเรียกเก็บภาษีอากรตามผลการพิจารณา
ของกรมสรรพากรดังนี้
(1) คาธรรมเนียม เรียกเก็บประเภทไมมีทุนทรัพย แปลงละ 50 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมที่ดิน ที่ มท 0728/15661 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2544 ตอบขอหารือจังหวัดนครสวรรค เวียนโดยหนังสือ
กรมที่ดิน ที่ มท 0728/ว15662 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2544

- 49 (2) ภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ า ย ตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/9413 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2548 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 09576 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549 แจงวาการรับไถอสังหาริมทรัพยจากการขายฝาก หรือการไถอสังหาริมทรัพยจากการขายฝากโดยการวางทรัพยตอ สํานักงานวางทรัพย
ภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในเวลาที่ก ฎหมายกําหนด ตั้ง แตวัน ที่ 10 เมษายน 2541
เขาลักษณะเปนการ “ขาย” ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร ผูรับซื้อฝากมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินได
และอากรแสตมป โดยคํานวณระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพยตั้งแตวันที่ไดมีการทําสัญญาขายฝากถึง
วันที่ไถถอนการขายฝาก โดยใชฐานในการคํานวณ ดังนี้
(ก) ผูรับซื้อฝากเปนบุคคลธรรมดา คํานวณจากราคาประเมินทุนทรัพยที่ใชอยูในวันที่มี
การจดทะเบียนไถถอนจากขายฝาก
(ข) ผูรบั ซือ้ ฝากเปนนิตบิ คุ คล เรียกเก็บรอยละ 1 โดยคํานวณจากราคาทุนทรัพยใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ราคาขายฝากรวมผลประโยชนตอบแทน (ถามี)) หรือราคาประเมินทุนทรัพยที่
ใชอยูในวันที่มีการจดทะเบียนไถถอนจากขายฝาก แลวแตอยางใดจะมากกวา
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ การไถอสังหาริมทรัพยจากการขายฝากภายใน 5 ป นับแตวันที่รับซื้อฝาก
ยอมเขาลักษณะเปนการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร โดยหลักการจึงตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
แตไดรับการยกเวนไมตองเสียตามมาตรา 3 (15) (ก) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการกําหนดกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 240) พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2543 คือ กรณีการรับไถอสังหาริมทรัพยจากการขายฝากหรือการไถอสังหาริมทรัพย
จากการขายฝากโดยการวางทรัพยภายในเวลาทีก่ าํ หนดไวในสัญญาหรือภายในเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด พนักงาน
เจาหนาที่ไ มตอ งเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยถือปฏิบัติต ามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/4970
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543 เวียนโดยหนังสือ กรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว19635 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543
(4) อากรแสตมป เรียกเก็บรอยละ 50 สตางค คํานวณจากราคาทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (ราคาขายฝากรวมผลประโยชนตอบแทน (ถามี)) หรือราคาประเมินทุนทรัพยที่ใชอยูในวันที่มีการ
จดทะเบียนไถถอนจากขายฝาก แลวแตอยางใดจะมากกวา ตามหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/9413 ลงวันที่
11 พฤศจิกายน 2548 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 09576 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2549
** หมายเหตุ การไถอสังหาริมทรัพยจากการขายฝากภายใน 5 ปนับแตวันที่รับซื้อฝาก ซึ่งไดรับยกเวนภาษี
ธุรกิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกาฯ ขางตน พนักงานเจาหนาทีไ่ มตอ งเรียกเก็บอากรแสตมปใบรับ (ตามแนวทาง
ปฏิบัติในหนังสือตอบขอหารือของกรมสรรพากร ที่ กค 0811/17840 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2540 หนา 2 ขอ 1
เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 04403 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2541) สวนการไถอสังหาริมทรัพยจาก
การขายฝากเมื่อพน 5 ปนับแตวันที่รับซื้อฝาก ซึ่งไมมีกรณีตองเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ พนักงานเจาหนาที่
ตองเรียกเก็บอากรแสตมปใบรับ
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
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• คาธรรมเนียม ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
การจดทะเบียนใหโดยเสนหาไมมีคาตอบแทน
(1) คาธรรมเนียม โดยทั่วไปในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่งแหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2541)ฯ ขอ 2 (7)(ก) กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนรอยละ 2
ตามราคาประเมินทุนทรัพยตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดยกเวนให เชน มาตรา 103 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กําหนดใหการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่บริจาคใหแกทางราชการ ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม หรือสําหรับการจด
ทะเบียนโอนมรดกหรือการใหเฉพาะในระหวางผูบ พุ การีกบั ผูส บื สันดานหรือระหวางคูส มรส ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
47 (พ.ศ. 2541)ฯ ขอ 2 (7) (ง) กําหนดใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ 0.5 จากราคาประเมินทุนทรัพยฯ
ดังนั้น เมื่อมีผูขอจดทะเบียนใหอสังหาริมทรัพยแกกัน หากในทางการสอบสวนของพนักงานเจาหนาทีป่ รากฏขอ
เท็จจริงวาเปนการใหระหวางผูบ พุ การีกบั ผูส บื สันดาน หรือระหวางคูส มรสโดยไมมคี า ตอบแทน พนักงานเจาหนาที่
ยอมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนรอยละ 0.5 จากราคาประเมินทุนทรัพย แตถาผูใหและผูรับให
ไมไดมีความสัมพันธกันดังกลาวพนักงานเจาหนาที่ยอมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ 2 จากราคา
ประเมินทุนทรัพย
**หมายเหตุ - หนังสือกรมทีด่ นิ ที่ มท 0606/ว 20998 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2520 ไดใหความหมายของคํา
วา “ทางราชการ” ตามความในมาตรา 103 ทวิ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ วาหมายถึงราชการตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน อันหมายถึงการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทอง
ถิ่น เทานั้น มิไดหมายความรวมถึง องคการ หรือรัฐวิสาหกิจแตอยางใด
- การใหระหวางบุตรบุญธรรมกับผูรับบุตรบุญธรรมเสียคาธรรมเนียมรอยละ 2 จากราคาประเมิน
ทุนทรัพย
(2) ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามประมวลรัษฎากรและคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.100/2543 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 ขอ 2 ใหคํานิยามของคําวา "ขาย" ในการจัดเก็บภาษีเงินได หมายความรวมถึง
การ ใหดวย ฉะนั้นแลวในการจดทะเบียนใหอสังหาริมทรัพยแกกันแมวาจะไมมีคาตอบแทนก็ตองเสียภาษีเงิน
ไดหัก ณ ที่จาย โดยผูจายเงินไดมีหนาที่หัก และนําสงตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ในขณะจดทะเบียน แตสําหรับกรณีบดิ ามารดาจดทะเบียนยกใหอสังหาริมทรัพยแกบตุ รโดยชอบดวย
กฎหมายของตนเองโดยไมมีคาตอบแทนนั้น ไมอยูในบังคับตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และบุตร
โดยชอบดวยกฎหมายนีไ้ มรวมถึงบุตรบุญธรรม (คําสัง่ กรมสรรพากร ที่ ป100/2543 ขอ 10 (2)) (ในทางกลับกัน
กรณีบตุ รยกใหอสังหาริมทรัพยแกบดิ ามารดาทีช่ อบดวยกฎหมายของตนเองตองเสียภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ าย) ซึ่ง

- 51 การที่จะพิจารณาวาผูรับโอนเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูโอนหรือไม พนักงานเจาหนาที่ตองตรวจ
สอบหลักฐานของทางราชการตามทีก่ ําหนดไวในขอ 11 ของระเบียบกรมทีด่ นิ วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับการใหที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ. 2548 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท
0515/ว 14869 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2548
หมายเหตุ ทางปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบหลักฐานของทางราชการวาผูร บั ใหเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูให
หรือไม กรมสรรพากรกําหนดไวตามหนังสือ ที่ กค 0802/4897 ลงวันที่ 10 เมษายน 2532 และที่ กค
0802/14077 ลงวันที่ 12 กันยายน 2532 โดยกรมที่ดินไดเวียนใหพนักงานเจาหนาที่ทราบและถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0708/ว22971 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2532 ตอมาเมื่อมีการออกระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการใหฯ พ.ศ. 2548 จึงไดยกเลิกหนังสือกรมที่ดินดังกลาว และนําทาง
ปฏิบัติในการตรวจสอบหลักฐานของทางราชการที่กรมสรรพากรกําหนดมาลงไวในระเบียบกรมที่ดินแทน)
(3) ภาษีธรุ กิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/1 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ใหคาํ นิยามของ
คําวา "ขาย" หมายความรวมถึงการใหดวย ดังนั้น ในการจดทะเบียนใหอสังหาริมทรัพยแกกันแมวาจะไมมี
คาตอบแทน พนักงานเจาหนาที่ยอมตองเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะดวยหากการจดทะเบียนใหนั้นอยูในหลัก
เกณฑที่ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แตสําหรับกรณีบิดามารดาจดทะเบียนยกใหอสังหาริมทรัพยแกบุตรโดย
ชอบดวยกฎหมายของตนเองโดยไมมีคาตอบแทนนั้น ไมอยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และบุตร
โดยชอบดวยกฎหมายนี้ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม ทั้งนี้ตามมาตรา 4 (6) (ง) แหงพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
342) พ.ศ. 2541 และขอ 4 (4) ของหนังสือกรมสรรพากร ดวนที่สุด ที่ กค 0811/00081 ลงวันที่ 6
มกราคม 2542 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท 0710/ว 00905 ลงวันที่ 11 มกราคม 2542
(4) อากรแสตมป ในชวงป พ.ศ. 2526 กรมสรรพากรไดมหี นังสือ ที่ กค 0802/9031 ลงวันที่ 7
มิถุนายน 2526 ตอบขอหารือกรมที่ดินวา หนังสือสัญญาใหที่ดินไมใชตราสาร “ใบรับ” ตามมาตรา 103 แหง
ประมวลรัษฎากร ผูโ อนหรือผูร บั โอนจึงไมมหี นาทีต่ อ งเสียอากรแสตมป ซึง่ กรมทีด่ นิ ไดแจงทางปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสรรพากรดังกลาวใหพนัก งานเจาที่ท ราบและถือปฏิบัติต ามหนังสือ กรมที่ดิน ที่ มท 0612/1/ว
13124 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2526 ตอมาในป พ.ศ. 2545 กรมสรรพากรไดเปลี่ยนแนวปฏิบัติโดยมีหนังสือ
ที่ กค 0706/ก. 1216 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 แจงใหกรมที่ดินเรียกเก็บอากรแสตมปจากการใหทกุ กรณี
โดยเห็นวา หนังสือสัญญาใหทดี่ นิ ถือเปน “ใบรับ” ตามมาตรา 103 แหงประมวลรัษฎากร เนื่องจากเปนเอกสาร
หลักฐานที่แสดงวาไดรับที่ดินโดยการใหไดกระทําตอหนาเจาพนักงานที่ดิน และไดจดทะเบียนนิติกรรมตาม
กฎหมาย ดังนั้น ในปจจุบัน การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวมหรือใหอสังหาริมทรัพยโดยเสนหาไมมีคาตอบ
แทน พนักงานเจาหนาที่ตอ งเรียกเก็บอากรแสตมปใบรับ โดยผูรับ โอนกรรมสิทธิ์เปนผูอ อกใบรับ และเปนผู
ที่ตองเสียอากรแสตมปตามลักษณะแหงตราสารที่กําหนด
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ขอยกเวน กรณีดังตอไปนี้ไมตองเรียกเก็บอากรแสตมปใบรับ
(1) ฝายผูร บั โอนซึง่ เปนฝายทีต่ อ งเสียอากรไดรบั การยกเวนอากรตามกฎหมาย เชน กรณีโอนกรรมสิทธิ์
ทีด่ นิ โดยไมมคี า ตอบแทนใหแก สวนราชการ สภากาชาดไทย วัด มัสยิด หรือองคการศาสนาอืน่ ในราชอาณาจักรซึง่
เปนนิตบิ คุ คล เปนตน เนือ่ งจากหนวยงานดังกลาวไดรบั ยกเวนอากรตามมาตรา 121 แหงประมวลรัษฎากร
(2) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินซึ่งเปน
กรณีที่ไมมีผูรับ เชน ใหที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน ฯลฯ
(3) การโอนมรดกใหแกทายาทโดยธรรม และทายาทตามพินัยกรรม
(4) การจดทะเบียนทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เชน ภาระจํายอม สิทธิเก็บกิน สิทธิอาศัย ที่
ไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกัน แตถาเปนการจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีการจายคาตอบแทนใหแกกัน ตอง
เรียกเก็บ อากรแสตมปใบรับ รอ ยละ 0.5 จากจํานวนเงินคา ตอบแทนที่จา ยใหแกกัน ตามหนังสือกรม
สรรพากร ที่ กค 0802/3131 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2537 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0610/ว
08367 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2537
(5) การจดทะเบียนโอนมรดกสิทธิการไถจากขายฝาก
ทั้งนี้ ตามแนวทางปฏิบัติในหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/10837 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548
เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 00945 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549
ขอควรระวัง! หากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยนั้นไดเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะแลวยอมไดรบั ยกเวนไมตอ งเสียอากรแสตมปใบรับ เชน กรณีพสี่ าวจดทะเบียนใหทดี่ นิ เปลาทีเ่ พิง่ จด
ทะเบียนซื้อมาไดเพียง 2 ปใหกับ นองชาย อยูในหลักเกณฑที่ตอ งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เมื่อพนักงานเจา
หนาที่เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะแลว จึงไมตองเรียกเก็บอากรแสตมป
**หมายเหตุ เรือ่ งอากรแสตมปการจดทะเบียนใหโดยไมมคี า ตอบแทนนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได
จากหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/ก.1216 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 เวียนโดยหนังสือกรมทีด่ ิน ที่
มท 0515/ว 36957 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2545, หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 15035 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2547, บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือ่ ง การยกเวนอากรแสตมปตามมาตรา 121 แหง
ประมวลรัษฎากร เรื่องเสร็จที่ 681/2548 เวียนใหพนักงานเจาหนาที่ทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน
ที่ มท 0515/ว 34432 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548, หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/10837 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2548 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 00945 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549)
…………………………………
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• คาธรรมเนียม ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป
การจดทะเบียนประเภทถอนคืนการให
กรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนประเภทใหไวแลว ตอมาศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
ถอนคืนการให ในการจดทะเบียนถอนคืนการใหตามคําพิพากษายอมตองดําเนินการตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่
12/2501 ลงวันที่ 8 กันยายน 2501 เรื่อง โอนตามคําสั่งศาล ขอ 3 และใชชื่อประเภทการจดทะเบียนวา "
ถอนคืนการให ตามคําพิพากษาศาลที่....ลงวันที่.....เดือน......... พ.ศ. ...." สําหรับคาธรรมเนียม และภาษีอากร
เรียกเก็บ ดังนี้
(1) คาธรรมเนียม รอยละ 2 หรือรอยละ 0.5 จากราคาประเมินทุนทรัพยฯ แลวแตกรณีวา
เปนการถอนคืนการใหระหวางผูใด โดยพิจารณาขอเท็จจริงจากคําพิพากษา เชน ตามคําพิพากษาเปนการ
ถอนคืนการใหระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน ก็เรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ 0.5 จากราคาประเมินทุนทรัพย
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ขอ 2 (7) (ง) หรือหากเปนการถอนคืนการใหระหวางผูรับบุตรบุญ
ธรรมกับบุต รบุญธรรม ก็เรีย กเก็บคา ธรรมเนียมรอยละ 2 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ
ขอ 2 (7) (ก) เปนตน
(2) ภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ า ย การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยไป
เปนของผูใ หโดยการถอนคืนการใหตามคําสัง่ ศาล เขาลักษณะเปนการ "ขาย" ตามมาตรา 39 แหงประมวล
รัษฎากร ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามมาตรา 50 (5) (ก) แหงประมวลรัษฎากร
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยไป
เปนของผูใหโดยการถอนคืนการใหตามคําสั่งศาล เขาลักษณะเปนการ "ขาย" ตามมาตรา 91/2 (4) แหง
ประมวลรัษฎากร ดังนัน้ หากเปนการโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยคนื ใหแกผใู หภายใน
5 ป นับแตวนั ทีผ่ รู บั ใหไดมาซึง่ ทีด่ นิ นัน้ ยอมอยูใ นบังคับตองเสียภาษีธรุ กิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) แหง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 (6) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
(4) อากรแสตมป เมื่อปจจุบันการจดทะเบียนใหโดยไมมีคาตอบแทนตองเสียอากรแสตมปใบรับ
การจดทะเบียนประเภทถอนคืนการใหก็ตองเรียกเก็บอากรแสตมปใบรับเชนเดียวกัน โดยเรียกเก็บรอยละ 0.5
จากราคาประเมินทุนทรัพย หรือจํานวนทุนทรัพยที่ผูข อแสดง แลวแตจํานวนเงินใดสูงกวา กรณีเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะแลวไดรับยกเวนอากรแสตมปใบรับ
**หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 33241 ลงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2545 และหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0811/ก.191 ลงวันที่ 12 เมษายน 2545
……………………………..

- 54 • คาธรรมเนียมการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน และตรวจสอบหลักทรัพย
ในการขอตรวจสอบหรือขอถายเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินนั้น แมตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีหลักการและเหตุผลเพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ แตในขณะเดียวกันก็คุมครองสิทธิสวนบุคคล โดยไมใหหนวยงานของ
รัฐเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และโดยที่ในการตรวจสอบจะมีขอเท็จจริงในการขอตรวจสอบที่แตกตางกัน กลาว
คือ หากเปนการขอตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่ผูขอตรวจสอบทราบเลขที่โฉนด น.ส. 3 ก. หรือ น.ส. 3
แนนอนแลว โดยตองการทราบวาที่ดิน ดังกลาวปจจุบันชื่อ ผูมีสิท ธิใ นที่ดิน คือ ใคร ไดมาอยางไร เมือ่ ใด มี
ภาระผูกพันหรือไม มีการยึดหรืออายัดตามกฎหมายใดหรือไม และมีการออกใบแทนไปแลวหรือไม เมื่อใด ผู
ขอสามารถยื่นคําขอดําเนินการได โดยยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินทองที่ที่ที่ดินตั้งอยู
หรือจะทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียไปยังสํานักงานที่ดินทองที่ที่ที่ดินนั้นตั้ง อยูก็ได ตามนัยระเบียบกรมที่
ดินวาดวยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินทางไปรษณีย พ.ศ. 2525 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2525 ซึ่งเวียน
ใหพนักงานเจาหนาที่ท ราบและถือปฏิบัติต ามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0612/1/ว 29770 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2525 เหตุที่ตองขอตรวจหลักฐานกับสํานักงานที่ดินทองที่ที่ที่ดินตั้งอยูเปนเพราะเอกสารเกี่ยวกับที่
ดินที่ขอตรวจถูกเก็บรักษาไว ณ สํานักงานที่ดินทองที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู แตหากเปนการขอตรวจสอบเพื่อตองการ
ทราบวาบุคคลนั้น (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงใดบาง โดย
ที่ไมทราบเลขที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งในทางปฏิบัติเรียกวา “ตรวจสอบหลักทรัพย” เนือ่ งจากขอมูลชือ่
ผูถ อื กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในทีด่ นิ เชนนีเ้ ปนขอมูลสวนบุคคล ซึง่ อยูใ นความควบคุม ดูแลของสํานักงานที่
ดิน การเปดเผยขอมูลดังกลาวตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูล การเปดเผยขอมูลดัง
กลาวตอบุคคลอืน่ โดยปราศจากการยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูล เปนการรุกล้าํ สิทธิสว นบุคคลโดยไมสม
ควรตามมาตรา 15 (5) แหงพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เวนแตจะเขาขอยกเวนตาม
มาตรา 24 (8) และเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานของกรมที่ดินเปนไปในแนวทางเดียวกัน กรมที่ดินไดวางทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผย
และไมเปดเผยขอมูลขาวสารไวตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 10125 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2543 อยาง
ไรก็ดี ในการขอตรวจสอบในลักษณะเชนนี้ คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดเคยพิจารณาและเห็นวา การทีก่ รมทีด่ นิ ไมเปดเผยโฉนดทีด่ นิ กรณีการขอ
ตรวจสอบโฉนดทีด่ นิ โดยผูข อไมทราบเลขทีโ่ ฉนดที่ดิน เนื่องจากเปนขอมูลสวนบุคคล ซึ่งการเปดเผยจะเปนการ
รุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควรตามมาตรา 15 (5) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 และหากผูขอไมเห็นดวยก็สามารถอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวเปนการเฉพาะรายได
ถือเปนการใชดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารฯ ซึง่ กรมทีด่ นิ สามารถดําเนินการไดตามทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นีต้ ามนัยหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กขร) 1311/5094 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2543 สําหรับคา
ธรรมเนียมในการขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน และขอตรวจสอบหลักทรัพยมีดังนี้

- 55 (1) การตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน (ทราบเลขโฉนด แตไมทราบชื่อผูถือกรรมสิทธิ์)
 คาคําขอแปลงละ 5 บาท คาตรวจหลักฐานทะเบียนทีด่ นิ แปลงละ 10 บาท ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ขอ 2 (10) (ก) (ง)
 คาถายเอกสาร หากเปนการจัดทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสารของทางราชการ เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการทําสําเนาโดยเครื่องถายเอกสารคิดตามขนาดกระดาษ ตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของ
ขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 และประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรม
เนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ กรมที่ดิน ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2543
 คารับรองเอกสาร กรณีผขู อมีความประสงคขอใหเจาหนาทีร่ บั รองความถูกตองของเอกสารดวย ให
เรียกเก็บคารับรองเอกสาร ฉบับละ 10 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ขอ 2 (10) (ค)
**หมายเหตุ สําหรับการขอตรวจหลักฐานทะเบียนทีด่ นิ ทางไปรษณีย ผูข อตรวจตองสงซองจดหมายจาหนาซอง
ถึงตัวผูข อ ระบุทอี่ ยูใ หชดั เจน พรอมกับปดแสตมปเปนคาสงใหถกู ตองครบถวน พรอมทัง้ สงเงินคาธรรมเนียม
แปลงละ 10 บาท ไปดวย โดยสงเปนเช็คไปรษณียหรือธนาณัติ สั่งจายเจาพนักงานที่ดิน จังหวัดหรือ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
(2) การตรวจสอบหลักทรัพย (ทราบชือ่ ผูถ อื กรรมสิทธิแ์ ตไมทราบเลขทีห่ นังสือแสดงสิทธิในทีด่ ิน)
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 17163 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2547 ไดวางทางปฏิบัติไว ดังนี้
 คาคําขอ เรียกเก็บตามจํานวนรายบุคคลหรือลูกหนี้ที่ขอตรวจสอบรายละ 5 บาท อนุโลมตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ขอ 2 (10) (ก) เชน ขอตรวจสอบหลักทรัพยของบุคคลหรือลูกหนี้
ตามคําพิพากษารวม 2 รายในคําขอเดียวกัน เรียกเก็บคาคําขอรายละ 5 บาท รวมเปน 10 บาท
 คาตรวจหลักฐานทะเบียนทีด่ นิ เรียกเก็บเปนรายแปลงทีด่ นิ ตามทีต่ รวจสอบพบแปลงละ 10 บาท
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ขอ 2 (10) (ง) หากตรวจไมพบไมตอ งเรียกเก็บ
 คาถายเอกสาร และคารับรองเอกสาร เรียกเก็บเหมือนการตรวจหลักฐานทะเบียนทีด่ นิ ขางตน
……………………………….
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• คาธรรมเนียมกรณีสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ขอตรวจหลักฐาน ขอคัดหรือขอถายสําเนาเอกสาร
กรมทีด่ นิ ไดวางทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมกรณี สวนราชการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ขอตรวจหลักฐาน ขอคัดหรือขอถายสําเนาเอกสาร ตลอดจนขอใหเจาหนาที่รับ
รองสําเนาเอกสารที่คัดหรือถายไว ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 01070 ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 ดังนี้
1. กรณีสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ขอตรวจหลักฐาน ขอคัดหรือ
ขอถายสําเนาเอกสาร โดยเจาหนาทีเ่ ปนผูใ หบริการใหจดั เก็บคาธรรมเนียมตามมาตรา 103 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
2. กรณีสว นราชการ องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ มีหนังสือแจงขอความรวมมือใน
การขอตรวจหลักฐาน ขอคัดหรือขอถายสําเนาเอกสาร โดยหนวยงานนัน้ จัดสงเจาหนาทีม่ าคัดหรือถายสําเนา
เอกสารเอง เพียงแตขอใหเจาหนาที่อํานวยความสะดวกตามควรแกกรณี ไมตองใหหนวยงานนั้นยื่นคําขอและ
พนักงานเจาหนาทีไ่ มตอ งเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการคัด หรือถายสําเนาเอกสาร หรือคารับรองเอกสารแต
อยางใด เนือ่ งจากเปนการประสานงานระหวางหนวยงานมิใชกรณีตามมาตรา 103 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
3. กรณีสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ขอสําเนาขอมูลแปลงที่ดิน
ทางระบบ LIS ใหเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมแปลงละ 5 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่
มท 0728/ว 19646 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544
4. กรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองดําเนินการ เชน กรณีตามมาตรา 15
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่กําหนดใหสํานักงานที่ดินมีหนาที่ตองรายงานตอ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยทสี่ ถาบันการเงินมิไดเปนคูก รณีและทีม่ ลี กั ษณะดังนี้ (1) เมือ่ มีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวน
เกินกวาทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง (2) เมือ่ อสังหาริมทรัพยมมี ลู คาตามราคาประเมินเพือ่ เรียกเก็บคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตเปนการโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดย
ธรรม หรือ (3) เมือ่ เปนธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัย ดังนีถ้ อื วาเปนหนาทีท่ พี่ นักงานเจาหนาทีต่ อ งปฏิบัติตาม
กฎหมายจึงไมอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการคัดหรือถายสําเนาเอกสาร หรือคารับรองเอกสารเพื่อสงสําเนา
เอกสารใหแกหนวยงานตามที่กฎหมายนั้นกําหนดได

........................……………………

- 57 • การเรียกเก็บคาพยาน
ตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 1/2500 ลงวันที่ 19 มกราคม 2500 และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท
0708/ว 7020 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2527 วางทางปฏิบัติ เรื่อง การเปนพยานในนิติกรรมและคําขอตาง ๆ ไว
อยางชัดเจนวา เปนเพียงหลักฐานแสดงวา บุคคลนัน้ ๆ ไดมาทํากิจการอยางใดอยางหนึง่ ตอหนาพนักงานเจา
หนาทีเ่ ทานัน้ มิใชเปนการรับรองตัวบุคคลผูน นั้ จึงจํากัดเฉพาะกิจการทีจ่ ําเปนใหมพี ยานหลักฐานเพือ่ ใชอา งอิง
ในภายหลังทีต่ อ งมีพยาน เชน นิตกิ รรมตาง ๆ ไมวา จะเปนในลักษณะสัญญาหรือในลักษณะเปนบันทึกขอตกลง
ใหมพี ยานในทุกกรณี แตสําหรับคําขอตาง ๆ ทุกประเภท ไมวา ผูข อจะเซ็นชือ่ หรือพิมพลายนิว้ มือ ไมจาํ ตองมี
พยานในคําขอนัน้ เวนแตผขู อประสงคใหมพี ยานเปนหลักฐาน สวนเรือ่ งการลงนามพยานในนิตกิ รรมหรือคําขอใด
ใหเจาหนาทีส่ อบถามผูท ํานิตกิ รรมหรือคําขอกอนวามีพยานมาหรือไม ถามีมาก็ใหพยานลงชื่อเปนพยาน ถาไมมี
พยานมาหรือมีแตไมครบ กรณีเปนนิตกิ รรมใหเจาหนาทีล่ งชือ่ เปนพยาน แตถา เปนคําขอซึ่งไมจําตองมีพยาน
เจาหนาที่จะลงนามเปนพยานไดตอเมื่อผูขอประสงคจะใหเจาหนาที่ลงนามในฐานะพยานไวเปนหลักฐานในคํา
ขอ ก็ใหผูขอแสดงความประสงคไวในคําขอ แลวเจาหนาที่จึงลงชื่อเปนพยาน เมือ่ เจาหนาทีล่ งชือ่ เปนพยานจึง
มีสทิ ธิทจี่ ะเรียกเก็บคาพยานจากผูท ํานิตกิ รรมหรือคําขอได ซึง่ การเปนพยานในนิติกรรมหรือคําขอไมควรใหมี
เกิน 2 คน สวนคาพยานไดแกพยานคนละ 10 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541)ฯ ซึง่ แกไข
เพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2542) ขอ 4 (6) นอกจากนี้เมือ่ เงินคาพยานทีเ่ รียกเก็บไดเปนเงินราย
ไดพเิ ศษของสํานักงานทีด่ นิ ในทางปฏิบตั จิ งึ ใหออก "ใบรับคาพยาน" ใหกับผูจายเงินคาพยานเปนหลักฐานการ
รับเงินคาพยานแทนการเขียนใบเสร็จรับเงิน (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 33749 ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2542) โดยใบรับคาพยานใหใชตามแบบที่แนบทายระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการเก็บรักษาเงินรายไดพิเศษของ
สํานักงานที่ดิน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549
หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บและใชจายเงินคาพยานเพิ่มเติมไดจากระเบียบกรมที่ดิน
วาดวยการเก็บรักษาเงินรายไดพิเศษของสํานักงานที่ดิน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549
………..................……………
• การยกเวนการออกใบเสร็จรับเงิน และการออกใบรับคาพยาน
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 33749 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2542 ไดวางทางปฏิบัติ
ในการยกเวนการออกใบเสร็จรับเงินไว ดังนี้
1. ในกรณีทไี่ มมกี ารเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม ภาษีเงินได ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือคาอากรแสตมป
แตอยางใดเลย เนื่องจากมีกฎหมายยกเวนการเรียกเก็บ พนักงานเจาหนาที่ไมตองออกใบเสร็จรับเงินใหแก
ผูข อ แตใหใชตรายางซึง่ มีขอ ความตามตัวอยางแนบทายหนังสือนีป้ ระทับไวทดี่ า นหนาหนังสือสัญญาหรือบันทึก
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ที่ไมใชใหขีดออก แลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงนามไว
2. ในกรณีที่ไ ดรับ ยกเวนเพีย งบางอยาง เชน ไดรับ ยกเวนภาษีเ งิน ไดและอากรแสตมป
แตไมไดรบั ยกเวนคาธรรมเนียม ซึง่ จะตองออกใบเสร็จรับเงิน ก็ใหประทับตรายางดังกลาวไวในหนังสือสัญญา
หรือบันทึกขอตกลง หรือคําขอ (ท.ด. 9) รวมทั้งในใบเสร็จรับเงิน ในทํานองเดียวกับขอ 1 ดวย
3. ใหออก "ใบรับคาพยาน" ใหกับผูจา ยเงินคาพยานเปนหลักฐานการรับเงินคาพยานแทนการ
เขียนใบเสร็จรับเงิน ปจจุบนั จะเปนไปตามแบบแนบทายระเบียบกรมทีด่ นิ วาดวยการเก็บรักษาเงินรายไดพิเศษ
ของสํานักงานที่ดิน พ.ศ. 2549 โดยถือปฏิบัติดังนี้
3.1 ใหเจาหนาที่การเงินและบัญชีมีหนาที่รับเงินคาพยานและออกใบรับเงินคาพยาน
3.2 กรณีที่ไมมีการออกใบเสร็จรับเงินตามขอ 1 พนักงานเจาหนาที่ไมตองเขียนใบสั่ง ใหเจา
ของที่ดินชําระเงินและรับใบรับคาพยานจากเจาหนาที่การเงินและบัญชี และนําใบรับคาพยานฉบับสํานักงาน
ที่ดินมอบใหพนักงานเจาหนาที่
3.3 กรณีที่มีการชําระเงินคาธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ตองเขียนใบสั่ง
ใหพนักงานเจาหนาที่เขียนคาพยานในชองหมายเหตุในใบสั่ง เพื่อใหเจาหนาที่การเงินและบัญชีมอบใบรับคา
พยาน พรอมใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม ฯลฯ ใหเจาของที่ดินมอบใหพนักงานเจาหนาที่
……………………….
• การคืนเงินคาธรรมเนียม ภาษีอากรการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
การขอคืนคาธรรมเนียม
(1) กรณีพนักงานเจาหนาทีเ่ รียกเก็บคาธรรมเนียมไวเกินกวาทีก่ ฎหมายกําหนด เปนเหตุใหตองคืน
เงินคาธรรมเนียมในสวนทีเ่ รียกเก็บไวเกินใหแกผขู อ กระทรวงการคลังไดกําหนดทางปฏิบตั ไิ วตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 53 ลงวันที่ 16 เมษายน 2539 (เวียนโดยหนังสือกรมทีด่ นิ ดวนมาก ที่ มท
0602/ว 20878 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2539) และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการหักรายรับจายขาดและการ
ถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2545 (เวียนโดยหนังสือกรมที่ดินที่ มท 0702/ว 27 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2545) วาจะ
ตองทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน และเมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงดําเนินการคืนเงินใหแกผูขอไดตาม
หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง
(2) คําสั่งคืนหรือไมคืนเงินคาธรรมเนียม ถือเปนการใชอํานาจสั่งการตามกฎหมายของ
เจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสิทธิของบุคคล จึงเปนคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งคูกรณีสามารถอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งได ฉะนั้น เมื่อมีผูขอคืนเงิน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาไมมีกรณีตอ งคืนคา

- 59 ธรรมเนียม ในการจัดทําคําสัง่ ไมคนื คาธรรมเนียมดังกลาวพนักงานเจาหนาทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามแนวทางในหนังสือกรม
ทีด่ นิ ที่ มท 0712/ว 20094 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2544 ซึง่ ไดแจงกําชับมาตามหนังสือกรมทีด่ ิน ที่ มท 0505.2/ว
05441 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 กลาวคือ ตองแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล และสิทธิในการอุทธรณใหคูก รณี
ที่ถูกกระทบสิทธิไดทราบดวยวา หากมีความประสงคจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง ใหยนื่ อุทธรณหรือโตแยงคํา
สัง่ ตอเจาหนาทีผ่ ทู าํ คําสัง่ ภายใน 15 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจงคําสัง่ ตามนัยมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในกรณีที่มีการอุทธรณ หากครบกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของผูมี
อํานาจพิจารณาอุทธรณ ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ไมวาจะมีคํา
วินิจฉัยของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือไมก็ตาม ผูอุทธรณสามารถทําคําฟองเปนหนังสือยื่นตอศาลปก
ครองหรือสงคําฟองทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังศาลปกครองไดภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตวนั ทีร่ หู รือควรรู
ถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
คําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเรื่องการคืนคาธรรมเนียม
คําพิพากษาฎีกาที่ 933/2537 (ฎีกายอ) วินิจฉัยวา โจทกเปนผูประมูลซื้อที่ดินไดจากการขายทอดตลาด
และจดทะเบียนรับโอนที่ดิน ตามคําสั่งของศาล เงินคาธรรมเนียมการโอนที่ดินที่ซื้อ เปนเงินคาธรรมเนียมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ มาตรา 103 ทีก่ รมทีด่ นิ จําเลยเรียกเก็บจากโจทกไดโดยชอบดวยกฎหมาย แมตอมาศาล
ฎีกาไดมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดและใหจดทะเบียนใสชื่อ ล. เปนผูถือกรรมสิทธิ์เหมือนเดิมแลวให
ประกาศขายทอดตลาดใหม การเพิกถอนดังกลาวก็ไมใชเกิดจากการกระทําของจําเลยซึ่งตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ก็ไมมีบ ทบัญญัติใหจําเลยคืนเงินคาธรรมเนียมแกโจทกทั้ง ไดสงเปนรายไดแผนดินไปแลว
โจทกจึงไมมีสิทธิฟองเรียกเงินคาธรรมเนียมคืนจากจําเลย
• การขอคืนภาษีอากรและการจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม
พนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีหนาที่จัดเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป ในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเทานั้น หากมีกรณีเรียกเก็บภาษีอากรไว
เปนจํานวนเงินเกินกวาทีผ่ ขู อควรตองเสีย หรือเรียกเก็บไวไมครบถวน หนาทีใ่ นการคืนเงินภาษีอากรที่เรียกเก็บ
ไวเกิน และหนาที่ใ นการติดตามจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มเติมใหเปนการครบถวน เปนหนาที่ข องเจาพนักงาน
ประเมินและเจาหนาที่อากรแสตมปสังกัดกรมสรรพากร ที่จะทําการประเมิน หรือสั่งเรียกเก็บเพิ่มเติมตามบท
บัญญัติแหงประมวลรัษฎากร มิใชหนาที่ข องพนักงานเจาหนาที่ผูรับ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0802/19989 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2536 เวียนโดย
หนังสือกรมทีด่ นิ ดวนมาก ที่ มท 0612/ว 28770 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536) ดังนัน้ หากมีกรณีขอคืนเงิน
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สรรพากรพื้นที่ภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี้
1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย ตองยื่นคํารองขอคืนภายใน 3 ปนับแตวันสุดทายแหงป
ซึ่งถูกหักภาษีเกินไป (มาตรา 63 แหงประมวลรัษฎากร)
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะตองยื่นคํารองขอคืนภายใน 3 ปนับแตวันพนกําหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการภาษี (มาตรา 91/11(1) แหงประมวลรัษฎากร)
3. อากรแสตมปตองยื่นคํารองขอคืนภายใน 6 เดือนนับแตวันเสียอากร (มาตรา 122
แหงประมวลรัษฎากร)
สวนกรณีพนักงานเจาหนาทีต่ ามประมวลกฎหมายทีด่ นิ เรียกเก็บภาษีอากรไวไมครบถวน ใหแจงกรม
สรรพากรหรือสรรพากรจังหวัดทองที่ที่ผูมีหนาที่หักภาษีมีภูมิลําเนาอยูทราบเพื่อติดตามจัดเก็บตามอํานาจ
หนาที่ตอไป
…………………………………..

