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ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไดรับการลดภาษี

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓
และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ ผ  า นมาประเทศไทยมี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี โ รง
เรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ นิ และการจัดเก็บภาษีบาํ รุงทองทีต่ ามกฎหมายภาษี
บํารุงทองที่ แตเนือ่ งจากกฎหมายทัง้ สองฉบับนีมกี ารใช
บังคับมาเปนเวลานาน ทําใหการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย
ดังกลาวไมเหมาะกับสถานการณในปจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เปนอยางมาก ดังนัน้ จึงไดมกี ารนํากฎหมายทัง้ สองฉบับ
มาปรับปรุงรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยไดมี
การตราพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า ง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๒ เปนตนมา โดยไดกาํ หนดไวในบทเฉพาะกาลวา
ใหใชกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมาย
วาดวยภาษีบาํ รุงทองที่ และกฎหมายวาดวยการกําหนด
ราคาปานกลางของที่ ดิ น สํ า หรั บ การประเมิ น ภาษี
บํารุงทองที่ ตอไปจนถึงกอนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓๑
อยางไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ กิจการ หรือสภาพแหงทองทีท่ เี่ ปลีย่ นแปลงไป
ประกอบกั บ มี ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายพื้ น ที่ ทั่ ว โลก รวมทั้ ง ใน
ประเทศไทย ทําใหระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยเกิดปญหาอยางรุนแรงและรวดเร็ว
กระทบตอประชาชน ทุกสาขาอาชีพในวงกวาง จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการลดภาษีที่ดิน
และสิง่ ปลูกสราง เพือ่ เปนการลดภาระใหแกประชาชนตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

๑

มาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕๓

ทีด
่ นิ และสิง่ ปลูกสรางทีไ่ ดรบั การลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทด
่ี นิ และสิง่ ปลูกสราง
พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทด
่ี นิ และสิง่ ปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนัน้ คอลัมน “เกร็ดกฎหมายนารู” ฉบับนีจ้ งึ ใครขอเสนอเรือ่ ง “ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางทีไ่ ดรบั
การลดภาษีตามตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึง
อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสรางที่ไดรับการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓
และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. อัตราภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสรางตามพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒๒
๑.๑ การกําหนดฐานภาษีเพื่อใชในการคํานวณภาษี
ฐานภาษี ไดแก มูลคาทัง้ หมดของทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสราง โดยการคํานวณมูลคาของทีด่ นิ
หรือสิ่งปลูกสราง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี๓้
๑) ที่ดิน ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินเปนเกณฑในการคํานวณ
๒) สิ่งปลูกสราง ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยสิ่งปลูกสรางเปนเกณฑในการคํานวณ
๓) สิ่งปลูกสรางที่เปนหองชุด ใหใชราคาประเมินหองชุดเปนเกณฑในการคํานวณ
๔) กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางไมมีราคาประเมินทุนทรัพย การคํานวณมูลคาใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑.๒ อัตราภาษี๔
๑) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีใ่ ชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําไร
ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวนํ้า หรือกิจการอื่นตามหลักเกณฑทรี่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงการคลังและ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยรวมกันประกาศกําหนด ใหมอี ตั ราภาษีไมเกินรอยละ ๐.๑๕ ของฐานภาษี
๒) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีใ่ ชประโยชนเปนทีอ่ ยูอ าศัยตามหลักเกณฑทรี่ ฐั มนตรีวา การ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยรวมกันประกาศกําหนดใหมอี ตั ราภาษีไมเกิน
รอยละ ๐.๓ ของฐานภาษี ซึง่ การใชประโยชนเปนทีอ่ ยูอ าศัย หมายถึง การใชประโยชนในทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสราง
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการอยูอาศัย รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งใชประโยชนตอเนื่องดวย เวนแต ๕
(๑) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางของผูป ระกอบการทีอ่ ยูร ะหวางการพัฒนา หรือสรางเสร็จแลว
แตยังไมไดขายตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
(๒) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางของผูป ระกอบการทีอ่ ยูร ะหวางการพัฒนา หรือสรางเสร็จแลว
แตยังไมไดขายตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๐ ก ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒
๔
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง หลักเกณฑการใชประโยชนเปนทีอ่ ยูอ าศัย ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
๒
๓

๑๕๔
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(๓) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
(๔) ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า งที่ ใ ห บ ริ ก ารเป น ที่ พั ก ชั่ ว คราวสํ า หรั บ คนเดิ น ทาง
หรือบุคคลอืน่ ใด โดยคิดคาตอบแทน ทัง้ นีไ้ มรวมถึงกรณีทคี่ ดิ คาตอบแทนเปนรายเดือนขึน้ ไปหรือโฮมสเตย
(๕) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีเ่ ปนอสังหาริมทรัพยรอการขายของหนวยงานประเภท
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งขึ้น กฎหมายวาดวย
สถาบันการเงินประชาชน และบริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
๓) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีใ่ ชประโยชนนอกจากในการประกอบเกษตรกรรมหรือใชเปน
ที่อยูอาศัย ใหมีอัตราภาษีไมเกินรอยละ ๑.๒ ของฐานภาษี
๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดใชประโยชนตามควรแกสภาพ
ตามหลักเกณฑทกี่ าํ หนดในกฎกระทรวง๖ ใหมอี ตั ราภาษีไมเกินรอยละ ๑.๒ ของฐานภาษี ซึง่ ไดแกทดี่ นิ ทีม่ ี
ลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีท่ งิ้ ไววา งเปลา ซึง่ โดยสภาพทีด่ นิ สามารถทําประโยชนได
แตไมมีการทําประโยชนในที่ดินนั้นตลอดปที่ผานมา เวนแตที่ไมสามารถทําประโยชนไดเพราะมีเหตุ
ธรรมชาติหรือเหตุพนวิสัย หรือสิ่งปลูกสรางที่ถูกทิ้งรางและไมมีการทําประโยชนในสิ่งที่ปลูกสรางนั้น
ตลอดปที่ผานมา
(๒) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีไ่ มไดทาํ ประโยชนตามควรแกสภาพ ซึง่ โดยสภาพทีด่ นิ
สามารถทําประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม แตมกี ารทําประโยชนไมเปนไปตามหลักเกณฑตลอด
ปทผี่ า นมา หรือสิง่ ปลูกสรางทีก่ อ สรางหรือปรับปรุงเสร็จแลวและโดยสภาพสามารถทําประโยชนในการ
ประกอบเกษตรกรรมหรือเปนที่อยูอาศัยหรือทําประโยชนอื่นที่ไมใชการทําประโยชนในการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเปนที่อยูอาศัยได แตไมมีการใชประโยชนตลอดปที่ผานมา
เวนแต
(๑) ที่ดินที่อยูระหวางเตรียมการเพื่อทําประโยชนหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูระหวาง
การกอสราง
(๒) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีถ่ กู รอนสิทธิในการทําประโยชนโดยกฎหมาย หรือโดยคําสัง่
หรือคําพิพากษาของศาล
(๓) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีอ่ ยูร ะหวางการพิจารณาคดีของศาลเกีย่ วกับกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครอง

๖

กฎกระทรวงกําหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕๕

ทีด
่ นิ และสิง่ ปลูกสรางทีไ่ ดรบั การลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทด
่ี นิ และสิง่ ปลูกสราง
พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทด
่ี นิ และสิง่ ปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ไดรับการลดภาษี
๒.๑ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓๗
(๑) ลดภาษีในอัตรารอยละ ๕๐ ของจํานวนภาษีที่ตองเสีย ไดแก
(๑.๑) ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสราง สิง่ ปลูกสราง หรือสิง่ ปลูกสรางทีเ่ ปนหองชุด ทีเ่ จาของ
หรือผูค รอบครองซึง่ เปนบุคคลธรรมดาใชเปนทีอ่ ยูอ าศัยและมีชอื่ อยูใ นทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสินที่บุคคลดังกลาวไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมา
โดยทางมรดก และไดจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับทรัพยสนิ นัน้ แลวกอนวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑.๒) ที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟา และโรงผลิตไฟฟา ทั้งนี้ ใหรวมถึงที่ดิน
หรือสิง่ ปลูกสรางอืน่ ทีใ่ ชประโยชนเกีย่ วเนือ่ งกับการผลิตไฟฟา
(๑.๓) ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร า งที่ ใ ช เ ป น เขื่ อ นและพื้ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เขื่ อ น
ที่ใชเพื่อการผลิตไฟฟา
(๒) ลดภาษีในอัตรารอยละ ๙๐ ของจํานวนภาษีที่ตองเสีย ไดแก
(๒.๑) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีเ่ ปนอสังหาริมทรัพยรอการขายทีห่ นวยงานดังตอไปนี้
ไดรับมาเปนเวลาไมเกิน ๕ ปนับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของหนวยงาน
(ก) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ค) สถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันการเงินประชาชน
(ง) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
(๒.๒) ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า งของผู  ป ระกอบการที่ อ ยู  ร ะหว า งการพั ฒ นา
เป น โครงการจั ด สรรเพื่ อ ที่ อ ยู  อ าศั ย หรื อ การอุ ต สาหกรรมตามกฎหมายว า ด ว ยการจั ด สรรที่ ดิ น
เปนเวลาไมเกิน ๓ ปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินดังกลาว
(๒.๓) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางของผูป ระกอบการทีอ่ ยูร ะหวางการพัฒนาเปนอาคารชุด
ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด เปนเวลาไมเกินสามปนบั แตวนั ทีไ่ ดรบั อนุญาตกอสรางอาคารชุดดังกลาว
(๒.๔) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางของผูป ระกอบการทีอ่ ยูร ะหวางการพัฒนาเปนนิคม
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนเวลาไมเกิน ๓ ปนับแต
วันที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว
(๒.๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรร
ที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด หรือกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแลว
และผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวยังไมไดขายเปนเวลาไมเกิน ๒ ปนับแต
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๗

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๕ ก ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

๑๕๖
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(๒.๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เฉพาะที่ใชเปนที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
ที่ระบุในรายการขอกําหนดจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
(๒.๗) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีใ่ ชประโยชนในกิจการของโรงเรียนตามกฎหมายวา
ดวยโรงเรียนเอกชนดังตอไปนี้ เฉพาะทีใ่ ชเปนทีต่ งั้ ตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารทีร่ ะบุในรายการ
ตราสารจัดตั้งโรงเรียนนั้น
(ก) โรงเรียนในระบบ
(ข) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา
(ค) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
(ง) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ
(๒.๘) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีใ่ ชเปนสถานทีใ่ หบริการแกประชาชนเปนการทัว่ ไป
เฉพาะเพื่อการดังตอไปนี้
(ก) การเลนกีฬาตามชนิดทีค่ ณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด
ใหสามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได
(ข) สวนสัตวทไี่ ดรบั อนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุม ครองสัตวปา
(ค) สวนสนุกทีม่ เี ครือ่ งเลนทีไ่ ดรบั อนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(ง) ทีจ่ อดรถของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยทีจ่ ดั ใหสาํ หรับ
ผูโดยสารรถไฟฟา
(จ) ที่ดินที่เปนลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนสงผูโดยสาร
(๒.๙) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางในสนามบินที่ใชเปนทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด
อากาศยาน ตามที่สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(๒.๑๐) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีเ่ ปนทีต่ งั้ ของถนนหรือทางยกระดับทีเ่ ปนทางพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยการทางพิเศษแหงประเทศไทย หรือเปนทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายวาดวย
ทางหลวงสัมปทาน
๒.๒ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
บางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาเหตุมาจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทย ดังนั้น รัฐบาลจึงไดลดจํานวน
ภาษีในอัตรารอยละ ๙๐ ของจํานวนภาษีที่คํานวณได สําหรับการจัดเก็บภาษีของปภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓
สําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง ดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม
(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนอื่นนอกจากตาม (๑) และ (๒)

๑๕๗

ทีด
่ นิ และสิง่ ปลูกสรางทีไ่ ดรบั การลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทด
่ี นิ และสิง่ ปลูกสราง
พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทด
่ี นิ และสิง่ ปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

(๔) ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสรางทีท่ งิ้ ไววา งเปลาหรือไมไดทาํ ประโยชนตามควรแกสภาพ
ทัง้ นี้ การลดจํานวนภาษี ไมกระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษี ตามพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
พ.ศ. ๒๕๖๒
บทสรุป
การจัดเก็บภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสรางตามพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒
มีจุดมุงหมายเพื่อชวยลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมและเพื่อเพิ่มการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ใหเปนผูจ ดั เก็บภาษีโดยมีรฐั บาลเปนผูด แู ล ซึง่ หากองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีการจัดเก็บ
ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสรางไดจริงตามวัตถุประสงคของกฎหมายแลวก็จะเปนการเพิม่ รายไดใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ทีจ่ ะนําไปใชพฒ
ั นาทองถิน่ ตอไป นอกจากนีก้ ารเก็บภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
ยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งกําไรในตลาดอสังหาริมทรัพยอีกดวย
อยางไรก็ตามในสภาพความเปนจริงยังมีปจ จัยภายนอกอืน่ ทีอ่ าจทําใหการจัดเก็บภาษีทดี่ นิ และ
สิ่งปลูกสรางไมเปนไปตามอัตราภาษีที่กําหนดไวในกฎหมายได ไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจ สังคม
เหตุการณตาง ๆ ตลอดจนการระบาดของโรคติดตอที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจอยางเชนกรณี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่สงผลใหเศรษฐกิจของไทยตกตํ่าลง จนภาครัฐจําเปน
ตองเขามามีสว นชวยเหลือประชาชนในการลดภาระคาใชจา ย โดยการลดภาษีใหทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสราง
บางประเภท ในระหวางทีส่ ภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม หรือภาวการณตา ง ๆ ยังไมดขี นึ้ หรือการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังไมทเุ ลาเบาบางลงไป ซึง่ แมการลดภาษีนจี้ ะทําใหรฐั ตองสูญเสีย
รายไดไปบาง แตก็สงผลดีกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และชวยให
ประเทศไทยสามารถที่จะผานพนวิกฤตการณนี้ไปได

๑๕๘
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พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสาํ หรับทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการ
ใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย

กฎกระทรวงกําหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทํา
ประโยชนตามควรแกสภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕๙

