
เ ป็นที่ทราบกันดีว่าในปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่เริ่มต้นเก็บภาษี
ท่ีดินใหม่ ซ่ึงเหตุที่ต้องออกกฎหมาย “ภาษีที่ดินใหม่” 

เนือ่งจากพระราชบญัญตัภิาษโีรงเรอืนและทีด่นิ พทุธศกัราช 
๒๔๗๕ และพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เป็นกฎหมายท่ีมีการประกาศใช้มานานแล้ว ท�าให้การจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่มีปัญหา และมี 
ข้อจ�ากดัเกีย่วกบัฐานภาษ ีอตัราภาษ ีและการลดหย่อนภาษี 
ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) จัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ 
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น รัฐจึงจ�าเป็นต้องออก 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒๑ 
หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “ภาษีที่ดินใหม่” มาใช้แทนกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ และกฎหมายว่าด้วยภาษบี�ารงุ
ท้องที่ โดย “ภาษีที่ดินใหม่” มีสาระส�าคัญหลายประการ 
แต่สิง่หนึง่ทีป่ระชาชนควรทราบ กค็อื ภาษทีีด่นิคอือะไร ผูเ้สยี 
ภาษีคือใคร อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
มอีตัราเท่าใด และทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างประเภทใดบ้างทีไ่ด้รบั
การลดภาษี

  ภาษีที่ดินคืออะไร ประการแรกต้องทราบ

ก่อนว่า “ภาษีที่ดิน” คืออะไร ภาษีที่ดิน คือภาษีที่รัฐ

จัดเก็บจากการมีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษี 

  ผู้เสียภาษีคือใคร 

 ผู้เสียภาษี คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ซึง่เป็นเจ้าของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างหรอืเป็นผูค้รอบครอง 

หรือท�าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็น

ทรพัย์สนิของรฐั ซึง่เป็นผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษตีามพระราช

บญัญตันิี ้และให้หมายความรวมถึงผูม้หีน้าทีช่�าระภาษี

แทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย ซึ่งได้แก่

 ๑) เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

 ๒) เจ้าของอาคารชุด

 ๓) ผู้ครอบครองหรือท�าประโยชน์ในที่ดิน

หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ

 ๔) ผู้มีหน้าที่ช�าระภาษีแทนผู้เสียภาษี เช่น 

ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ผู้จัดการทรัพย์สิน เป็นต้น

  อตัราการจดัเกบ็ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้าง 

มีอัตราเท่าใด

 อตัราการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างที่

จะต้องเสียภาษีที่ดินใหม่นั้น ภายใน ๒ ปีแรก ก�าหนด

อัตราภาษีและประเภทของที่ดินที่ต้องเสียภาษี โดย

แบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้

โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยนำ่รู้

 ๑ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่  ๓๐ ก 
(๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒): ๒๑-๕๑

สาระน่ารู ้

เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
ตามกฎหมายใหม่
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 ๑. ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีประกอบเกษตรกรรม  

ผู ้เสียภาษีจะต้องเป็นผู ้ที่มีที่ดินท�าเกษตรกรรมมูลค่าเกิน  

๕๐ ล้านบาท ซึ่งใช้ในการท�าการเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น ท�านา 

ท�าไร่ หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้ส�าหรับเลี้ยงสัตว์จึงจะเป็น 

ผู้ต้องเสียภาษี โดยมูลค่าทรัพย์สินที่น�ามาค�านวณภาษีเริ่มต้นที่ 

๐ - ๗๕ ล้านบาท คิดอัตราภาษีเป็น ๐.๐๑% ไปจนถึงมูลค่า 

สูงถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จะคิดอัตราภาษี ๐.๑% (ภาษี  

ล้านละ ๑๐๐ บาท)

 ทั้งนี้ หากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในครอบครองมูลค่า

ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี และใน ๓ ปีแรก

ของการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายฉบับนี้ให้ยกเว้นการจัดเก็บ

ภาษแีก่เจ้าของทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและ

ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม

 ๒. ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั ผูเ้สยีภาษี

จะต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยหลังแรกมูลค่าเกิน ๕๐ ล้านบาท  

หรือเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่มีมูลค่ามากกว่า  

๑๐ ล้านบาท หรือผู้มีที่อยู่อาศัยหลังที่ ๒ โดยมูลค่าที่น�ามา

ค�านวณภาษีเริม่ต้นที ่๐ - ๕๐ ล้านบาท คดิอตัราภาษทีี ่๐.๐๒% 

(ภาษี ล้านละ ๒๐๐ บาท) 

 ทั้งนี้ หากเป็นบ้านหลังหลักและเป็นท้ังเจ้าของบ้าน

และทีด่นิ จะยกเว้นภาษ ี๕๐ ล้านบาทแรก แต่ถ้าเป็นบ้านหลกั

แต่เป็นเจ้าของเฉพาะตัวบ้านอย่างเดียวจะได้รับยกเว้นภาษี 

๑๐ ล้านบาทแรก

 ๓. ทีดิ่นหรอืสิง่ปลกูสร้างท่ีใช้ประโยชน์อืน่ (นอกจาก

ข้อ ๑. และ ๒.) ผูเ้สยีภาษจีะต้องเป็นผูท้ีม่ทีีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้าง

ไว้ในครอบครองและใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหาก�าไร เช่น ร้าน

ค้าปลีก ปั ๊มน�้ามัน อพาร์ตเมนต์ บ้านและคอนโดที่ปล่อย 

ให้เช่า ฯลฯ ซึ่งจะต้องเริ่มเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก โดยมีมูลค่า

หลักทรัพย์ที่น�ามาค�านวณภาษีเริ่มต้นที่ ๐ - ๕๐ ล้านบาท  

คิดอัตราภาษีที่ ๐.๓% (ภาษี ล้านละ ๓,๐๐๐ บาท)

 ๔. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งรกร้างว่างเปล่า หรือ

ไม่ได้ท�าประโยชน์ตามความแก่สภาพเงื่อนไข ผู้เสียภาษีจะต้อง

เป็นผู้ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ปล่อยให้รกร้างไว้และไม่ได้น�า

มาท�าประโยชน์ โดยจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ที่น�ามาค�านวณภาษี

เริ่มต้นที่ ๐ - ๕๐ ล้านบาท อัตราภาษีร้อยละ ๐.๓% (ภาษี  

ล้านละ ๓,๐๐๐ บาท) ไปจนถึงมูลค่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป 

คิดอัตราภาษีอยู่ที่ ๐.๗% 

 นอกจากนี้ ถ้าปล่อยพื้นที่ให้ทิ้งร้างไว้ต่อไปนาน ๓ ปี

ติดต่อกัน อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้น ๐.๓% ทุก ๓ ปี แต่อัตราภาษี

เมื่อคิดรวมแล้วจะต้องไม่เกิน ๓%

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
มีนาคม ๒๕๖๓
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๒ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
๒๕๖๓, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนที่  ๕ ก  
(๒๐ มกราคม ๒๕๖๓): ๕-๙

  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทใดบ้างที่ได้รับการลดภาษี 

 เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศใน

ราชกจิจานเุบกษา ซึง่เป็นหนึง่ในกฎหมายลกูของพระราชบัญญัตภิาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาษีที่ดินและ

สิง่ปลกูสร้างส�าหรับทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างบางประเภท เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ 

สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

 ๑. ให้ลดภาษีในอัตรา ๕๐% ของจ�านวนภาษีที่จะต้องเสียส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

บางประเภท ให้แก่ 

  ๑.๑ ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ที่เจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ใน 

ทะเบียนบ้าน 

  ** ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมา 

โดยทางมรดก และได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นแล้ว ก่อนวันที่  

๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้าและโรงผลิต

ไฟฟ้า หรือใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า 

๑.๓  ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้เป็นเขือ่นและพืน้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

เขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า

๒. ให้ลดภาษีในอัตรา ๙๐% ของจ�านวนภาษีที่จะต้อง

เสียส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ให้แก่ 

๒.๑ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ 

รอการขาย ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

สถาบันการเงนิประชาชน บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ (เงือ่นไข : 

ได้รับมาไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้น 

ตกเป็นของหน่วยงาน) 

๒.๒  ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างของผูป้ระกอบการ 

ทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันา เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั การอตุสาหกรรม 

อาคารชดุ หรอืนคิมอตุสาหกรรม (เงือ่นไข : ถอืครอง

ไม่เกิน ๓ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ท�าการ

จัดสรร/ก่อสร้าง/จัดตั้ง)

๒.๓ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้

ด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัสรร

ทีด่นิ กฎหมายว่าด้วยอาคารชดุ หรอืกฎหมาย

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แล้ว และผู้ประกอบการยังไม่ได้ขายเป็นเวลา

ไม่เกิน ๒ ปี (เงื่อนไข : นับแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๒.๔ ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างที่ใช้ประโยชน์

ในสถาบันอุดมศึกษา กิจการโรงเรียนเอกชน
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๒.๕ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้เป็นสถานที่ให้

บริการประชาชนท่ัวไป เช่น ลานกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก  

ที่จอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และลานจอดรถ 

โดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

๒.๖ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในสนามบิน

๒.๗ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของถนน 

หรือทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษหรือทางหลวงสัมปทาน

จากการมีกฎหมายภาษีที่ดินใหม่ที่ได้ก�าหนดอัตรา 

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้  

อาจส่งผลกระทบต่าง ๆ ดังนี้ 

- ส่งผลให้เจ้าของทีด่นิต่างปรบัปรงุทีด่นิรกร้างว่างเปล่า

ของตนให้เข้าไปอยู่ในประเภทที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือ

ปลกูสร้างบ้านเพือ่อยู่อาศยั เพ่ือให้จ่ายภาษีในอตัราทีน้่อยทีส่ดุ 

ซึ่งบางรายอาจไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

- ส่งผลให้มีการโยกย้ายส�ามะโนประชากรครั้งใหญ่  

โดยการโอนบ้านหลังอื่น ๆ ให้เป็นชื่อของลูกหลาน ซึ่งวิธีนี ้

จะช่วยลดหย่อนภาษีได้เนื่องจากการโอนบ้านเป็นชื่อลูกหลาน

จะเป็นฐานภาษีในส่วนทีจ่ะได้รบัการยกเว้น เนือ่งจากลกูหลาน

จะได้รบัสทิธบ้ิานหลังแรก ซึง่ได้รับการยกเว้นภาษี ๕๐ ล้านบาท

ไปโดยปริยาย 

- ส่งผลให้ราคาขายท่ีดนิมรีาคาทีส่งูขึน้ เนือ่งจากเจ้าของ

ที่ดินอาจค�านวณราคาขายโดยรวมค่าภาษีที่จ่ายไปรวมกับ

ต้นทุนเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

และนักลงทุนรายย่อย 

- นักลงทุนรายย่อยในที่ดินและคอนโดมิเนียมมีภาระ 

ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งผลให้ 

นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่แท้จริงจากค่าเช่าหรือการขาย 

ที่ต�่ากว่าที่เคยได้รับ ซ่ึงอาจท�าให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่

แหล่งในการลงทุนที่ดีที่สุดอีกต่อไป 

- ส่งผลให้เจ้าของที่ดินที่ไม่สามารถแบกรับภาระภาษี

ที่ดินได้และต้องรีบด�าเนินการขายที่ดินออกไปโดยเร็ว แต่ใน

ขณะเดยีวกนัจะส่งผลดต่ีอผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ทีรพัย์สนิ

ที่จะเป็นทางเลือกในการพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น

 กฎหมาย “ภาษีที่ดินใหม่” เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ 

มกราคม ๒๕๖๓ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยาย

ก�าหนดเวลาด�าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 

สิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เนือ่งจากกระทรวงมหาดไทยพจิารณา

เห็นว่า ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าหนดให้กระทรวง

มหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายล�าดับรอง 

ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ  

โดยยังคงมีกฎหมายล�าดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอีก ๘ ฉบับ ซึ่งยัง

ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ผลจากความล่าช้าดังกล่าวนี้ ท�าให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ ์

วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถด�าเนินการแจ้งบัญชี

รายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบ

ระยะเวลาที่ก�าหนดไว ้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถด�าเนินการภายใต้กรอบระยะเวลา

ทีก่ฎหมายก�าหนด รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยเหน็ชอบ

ให้ขยายก�าหนดเวลาด�าเนินการของผู ้มีหน้าที่ต ้องปฏิบัต ิ

ตามก�าหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประจ�าปี ๒๕๖๓ เป็นการทัว่ไป โดยการช�าระภาษตีามแบบแจ้ง

การประเมิน ซึ่งจากเดิมต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 

๒๕๖๓ เลื่อนไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

 อย่างไรกด็ ีแม้ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างแบบใหม่นีจ้ะ

กระทบกับคนหลายกลุ่ม ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อปีที่ 

เพิ่มมากขึ้น แต่ “ภาษีที่ดินใหม่” นี้ ได้มีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญคือ 

เพื่อปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย  

เป็นสากลเช่นเดยีวกบันานาประเทศและแก้ไขปัญหาโครงสร้าง

ภาษีเดิม ช่วยลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ลดการถือครองที่ดิน

เพื่อเก็งก�าไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ กระตุ้นให้เกิดการใช้

ประโยชน์ในที่ดินเพื่อแก้ปัญหาที่ดินรกร้างให้สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น เพิ่มความเป็นอิสระและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และ 

ช่วยให้ท้องถิ่นมีงบประมาณพอเพียงในการพัฒนาพื้นที่ให ้

เกิดความเจริญในระยะยาว 

 ดังนัน้ เพือ่ท�าความเข้าใจกบัพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิ

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะเริ่มให้เจ้าของทรัพย์สิน 

ต้องช�าระภาษีภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าของที่ดิน 

ต้องตรวจสอบเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งมาให้ว่ามีข้อมูล 

ครบถ้วนหรอืไม่ หากมข้ีอมลูผดิพลาดกค็วรรบีแจ้งไปยงัหน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบโดยเรว็ทีส่ดุเพือ่ให้เกดิความเข้าใจตรงกนัทัง้สองฝ่าย 

และเพือ่ช่วยให้เจ้าของทีด่นิบรหิารจดัการทีด่นิทีต่นเองถอืครอง

อยู่ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ สมดั่งเจตนารมณ์ของ

กฎหมายต่อไป 

มีนาคม ๒๕๖๓
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