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 ๑ มาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ผานมาประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีโรง
เรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและ
ทีด่นิ และการจัดเก็บภาษีบาํรุงทองท่ีตามกฎหมายภาษี
บาํรงุทองท่ี แตเน่ืองจากกฎหมายท้ังสองฉบับนมีกีารใช
บงัคบัมาเปนเวลานาน ทาํใหการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย
ดงักลาวไมเหมาะกบัสถานการณในปจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป
เปนอยางมาก ดงันัน้ จงึไดมกีารนํากฎหมายท้ังสองฉบับ
มาปรับปรุงรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยไดมี
การตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๒ เปนตนมา โดยไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาลวา 
ใหใชกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมาย
วาดวยภาษีบาํรงุทองท่ี และกฎหมายวาดวยการกําหนด
ราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ ตอไปจนถึงกอนวันที ่๑ มกราคม ๒๕๖๓๑  

อยางไรกต็ามจากสภาพเศรษฐกจิ สงัคม เหตกุารณ กจิการ หรอืสภาพแหงทองทีท่ีเ่ปลีย่นแปลงไป
ประกอบกับมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทย ทําใหระบบเศรษฐกิจท่ัวโลกและของประเทศไทยเกิดปญหาอยางรุนแรงและรวดเร็ว 
กระทบตอประชาชน ทุกสาขาอาชีพในวงกวาง จึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการลดภาษีที่ดิน
และสิง่ปลกูสราง เพือ่เปนการลดภาระใหแกประชาชนตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไดรับการลดภาษี
ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓

และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓
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ท่ีดินและส่ิงปลูกสร�างท่ีได�รับการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร�าง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร�างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕๔

ดงันัน้ คอลมัน “เกรด็กฎหมายนารู” ฉบบันีจ้งึใครขอเสนอเรือ่ง “ทีด่นิและส่ิงปลกูสรางทีไ่ดรบั
การลดภาษีตามตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึง
อัตราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสรางที่ไดรับการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑.  อตัราภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรางตามพระราชบญัญตัภิาษทีีดิ่นและสิง่ปลกูสราง พ.ศ. ๒๕๖๒๒

    ๑.๑ การกําหนดฐานภาษีเพื่อใชในการคํานวณภาษี
   ฐานภาษี ไดแก มูลคาทัง้หมดของท่ีดนิหรือสิง่ปลูกสราง โดยการคํานวณมูลคาของท่ีดนิ

หรือสิ่งปลูกสราง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้๓

   ๑) ที่ดิน ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินเปนเกณฑในการคํานวณ
   ๒) สิ่งปลูกสราง ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยสิ่งปลูกสรางเปนเกณฑในการคํานวณ
   ๓) สิ่งปลูกสรางที่เปนหองชุด ใหใชราคาประเมินหองชุดเปนเกณฑในการคํานวณ
   ๔) กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางไมมีราคาประเมินทุนทรัพย การคํานวณมูลคาใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
  ๑.๒ อัตราภาษี๔                   

     ๑) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรางทีใ่ชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม ไดแก การทาํนา ทาํไร
ทําสวน เลี้ยงสัตว เล้ียงสัตวนํ้า หรือกิจการอื่นตามหลกัเกณฑทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงัและ
รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยรวมกนัประกาศกาํหนด ใหมอีตัราภาษไีมเกินรอยละ ๐.๑๕ ของฐานภาษี
     ๒) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรางทีใ่ชประโยชนเปนทีอ่ยูอาศยัตามหลกัเกณฑทีร่ฐัมนตรวีาการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมกันประกาศกําหนดใหมอีตัราภาษีไมเกนิ 
รอยละ ๐.๓ ของฐานภาษี ซึง่การใชประโยชนเปนทีอ่ยูอาศัย หมายถึง การใชประโยชนในท่ีดนิหรือสิง่ปลูกสราง
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการอยูอาศัย รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งใชประโยชนตอเนื่องดวย เวนแต ๕

    (๑)    ทีด่นิหรือสิง่ปลกูสรางของผูประกอบการทีอ่ยูระหวางการพฒันา หรอืสรางเสรจ็แลว
แตยังไมไดขายตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน    
               (๒)    ท่ีดนิหรอืส่ิงปลกูสรางของผูประกอบการทีอ่ยูระหวางการพฒันา หรอืสรางเสรจ็แลว
แตยังไมไดขายตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด

  ๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๓๐ ก ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
   ๓ มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒
   ๔ มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๕ ประกาศกระทรวงการคลงัและกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง หลกัเกณฑการใชประโยชนเปนทีอ่ยูอาศยั ลงวนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
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๑๕๕

    (๓)  โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
    (๔)  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใหบริการเปนที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง

หรอืบคุคลอืน่ใด โดยคดิคาตอบแทน ทัง้นีไ้มรวมถงึกรณทีีค่ดิคาตอบแทนเปนรายเดอืนขึน้ไปหรอืโฮมสเตย
    (๕) ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรางท่ีเปนอสังหาริมทรัพยรอการขายของหนวยงานประเภท 

สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งขึ้น กฎหมายวาดวย
สถาบันการเงินประชาชน และบริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย

   ๓) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรางทีใ่ชประโยชนนอกจากในการประกอบเกษตรกรรมหรือใชเปน
ที่อยูอาศัย ใหมีอัตราภาษีไมเกินรอยละ ๑.๒ ของฐานภาษี

   ๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีทิ้งไววางเปลาหรือไมไดใชประโยชนตามควรแกสภาพ 
ตามหลกัเกณฑทีก่าํหนดในกฎกระทรวง๖ ใหมอัีตราภาษไีมเกินรอยละ ๑.๒ ของฐานภาษ ีซึง่ไดแกทีด่นิทีม่ี
ลักษณะดังตอไปนี้

       (๑) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรางทีท่ิง้ไววางเปลา ซึง่โดยสภาพท่ีดนิสามารถทาํประโยชนได
แตไมมีการทําประโยชนในท่ีดินนั้นตลอดปท่ีผานมา เวนแตที่ไมสามารถทําประโยชนไดเพราะมีเหตุ
ธรรมชาติหรือเหตุพนวิสัย หรือสิ่งปลูกสรางที่ถูกทิ้งรางและไมมีการทําประโยชนในสิ่งที่ปลูกสรางนั้น
ตลอดปที่ผานมา

    (๒) ทีด่นิหรือสิง่ปลกูสรางท่ีไมไดทาํประโยชนตามควรแกสภาพ ซึง่โดยสภาพท่ีดนิ
สามารถทาํประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม แตมกีารทาํประโยชนไมเปนไปตามหลกัเกณฑตลอด
ปทีผ่านมา หรอืส่ิงปลกูสรางทีก่อสรางหรอืปรบัปรงุเสรจ็แลวและโดยสภาพสามารถทาํประโยชนในการ
ประกอบเกษตรกรรมหรือเปนที่อยูอาศัยหรือทําประโยชนอื่นที่ไมใชการทําประโยชนในการประกอบ
เกษตรกรรมหรือเปนที่อยูอาศัยได แตไมมีการใชประโยชนตลอดปที่ผานมา

    เวนแต 
    (๑) ที่ดินที่อยูระหวางเตรียมการเพื่อทําประโยชนหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูระหวาง

การกอสราง
    (๒)  ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรางทีถ่กูรอนสทิธใินการทาํประโยชนโดยกฎหมาย หรอืโดยคาํสัง่

หรือคําพิพากษาของศาล
    (๓)  ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรางทีอ่ยูระหวางการพจิารณาคดขีองศาลเกีย่วกบักรรมสทิธิ์

หรือสิทธิครอบครอง

  ๖ กฎกระทรวงกําหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ท่ีดินและส่ิงปลูกสร�างท่ีได�รับการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร�าง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร�างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕๖

๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีไดรับการลดภาษี
   ๒.๑ ทีด่นิและส่ิงปลูกสรางตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓๗

      (๑) ลดภาษีในอัตรารอยละ ๕๐ ของจํานวนภาษีที่ตองเสีย ไดแก
      (๑.๑) ทีดิ่นและส่ิงปลูกสราง สิง่ปลูกสราง หรอืสิง่ปลูกสรางท่ีเปนหองชุด ทีเ่จาของ
หรอืผูครอบครองซึง่เปนบุคคลธรรมดาใชเปนท่ีอยูอาศยัและมชีือ่อยูในทะเบยีนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสินที่บุคคลดังกลาวไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมา
โดยทางมรดก และไดจดทะเบียนสิทธแิละนิตกิรรมเก่ียวกับทรัพยสนินัน้แลวกอนวันที ่๑๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
      (๑.๒) ที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงผลิตไฟฟา และโรงผลิตไฟฟา ทั้งน้ี ใหรวมถึงที่ดิน
หรอืสิง่ปลกูสรางอืน่ ทีใ่ชประโยชนเกีย่วเนือ่งกบัการผลติไฟฟา      
        (๑.๓) ที่ดินและสิ่งปลูกสร างที่ ใช  เป นเขื่อนและพื้นที่ เกี่ยวเน่ืองกับเขื่อน 
ที่ใชเพื่อการผลิตไฟฟา 

    (๒) ลดภาษีในอัตรารอยละ ๙๐ ของจํานวนภาษีท่ีตองเสีย ไดแก
       (๒.๑) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรางทีเ่ปนอสงัหารมิทรพัยรอการขายทีห่นวยงานดงัตอไปนี้
ไดรับมาเปนเวลาไมเกิน ๕ ปนับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของหนวยงาน 

       (ก) สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
       (ข) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
       (ค) สถาบนัการเงนิประชาชนตามกฎหมายวาดวยสถาบนัการเงนิประชาชน 
       (ง) บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 
     (๒.๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของผู ประกอบการท่ีอยู ระหวางการพัฒนา

เปนโครงการจัดสรรเพ่ือที่อยู อาศัยหรือการอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
เปนเวลาไมเกิน ๓ ปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินดังกลาว 

     (๒.๓)  ทีด่นิหรือสิง่ปลกูสรางของผูประกอบการทีอ่ยูระหวางการพฒันาเปนอาคารชดุ
ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด เปนเวลาไมเกินสามปนับแตวนัทีไ่ดรบัอนุญาตกอสรางอาคารชุดดงักลาว 

     (๒.๔) ทีด่นิหรือสิง่ปลูกสรางของผูประกอบการท่ีอยูระหวางการพัฒนาเปนนคิม
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนเวลาไมเกิน ๓ ปนับแต
วันที่ไดรับอนุญาตจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว

     (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
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๑๕๗

     (๒.๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีใชประโยชนในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เฉพาะที่ใชเปนที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
ที่ระบุในรายการขอกําหนดจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น

      (๒.๗) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรางทีใ่ชประโยชนในกจิการของโรงเรียนตามกฎหมายวา
ดวยโรงเรยีนเอกชนดงัตอไปนี ้เฉพาะทีใ่ชเปนทีต่ัง้ตามแผนผงัแสดงบรเิวณและอาคารทีร่ะบใุนรายการ
ตราสารจัดตั้งโรงเรียนนั้น 

       (ก) โรงเรียนในระบบ
       (ข) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา 
       (ค)  โรงเรยีนนอกระบบ ประเภทศนูยการศกึษาอสิลามประจาํมสัยดิ (ตาดกีา)

         (ง) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ 
     (๒.๘) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรางทีใ่ชเปนสถานทีใ่หบรกิารแกประชาชนเปนการทัว่ไป

เฉพาะเพื่อการดังตอไปนี้ 
       (ก) การเลนกีฬาตามชนิดทีค่ณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด

ใหสามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได 
       (ข) สวนสตัวทีไ่ดรบัอนญุาตตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสตัวปา
       (ค) สวนสนุกทีม่เีคร่ืองเลนทีไ่ดรบัอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
       (ง) ทีจ่อดรถของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยทีจ่ดัใหสาํหรบั

ผูโดยสารรถไฟฟา 
       (จ) ที่ดินที่เปนลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนสงผูโดยสาร 
          (๒.๙) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางในสนามบินที่ใชเปนทางว่ิง ทางขับ และลานจอด

อากาศยาน ตามที่สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
        (๒.๑๐) ทีด่นิหรือสิง่ปลกูสรางท่ีเปนทีต่ัง้ของถนนหรือทางยกระดับทีเ่ปนทางพิเศษ

ตามกฎหมายวาดวยการทางพิเศษแหงประเทศไทย หรือเปนทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายวาดวย
ทางหลวงสัมปทาน

     ๒.๒ ทีด่นิและสิง่ปลกูสรางตามพระราชกฤษฎกีาลดภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสราง
บางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓   

       โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี มสีาเหตุมาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทย ดังนั้น รัฐบาลจึงไดลดจํานวน
ภาษีในอัตรารอยละ ๙๐ ของจํานวนภาษีที่คํานวณได สําหรับการจัดเก็บภาษีของปภาษ ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
สําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง ดังตอไปนี ้

       (๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนในการประกอบเกษตรกรรม 
       (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย 
       (๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนอื่นนอกจากตาม (๑) และ (๒) 
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ท่ีดินและส่ิงปลูกสร�างท่ีได�รับการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร�าง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร�างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๕๘

      (๔) ทีด่นิหรือสิง่ปลูกสรางท่ีทิง้ไววางเปลาหรือไมไดทาํประโยชนตามควรแกสภาพ
ทัง้นี ้การลดจํานวนภาษี ไมกระทบสิทธใินการบรรเทาภาระภาษี ตามพระราชบัญญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสราง
พ.ศ. ๒๕๖๒

บทสรุป
การจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรางตามพระราชบัญญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสราง พ.ศ. ๒๕๖๒

มีจุดมุงหมายเพ่ือชวยลดความเหล่ือมล้ําในสังคมและเพ่ือเพ่ิมการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ใหเปนผูจดัเกบ็ภาษโีดยมรีฐับาลเปนผูดแูล ซึง่หากองคกรปกครองสวนทองถิน่มกีารจดัเกบ็
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรางไดจรงิตามวตัถปุระสงคของกฎหมายแลวกจ็ะเปนการเพิม่รายไดใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่นัน้ทีจ่ะนาํไปใชพฒันาทองถิน่ตอไป นอกจากน้ีการเก็บภาษทีีด่นิและส่ิงปลกูสราง
ยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพ่ือการเก็งกําไรในตลาดอสังหาริมทรัพยอีกดวย 

อยางไรกต็ามในสภาพความเปนจรงิยงัมปีจจยัภายนอกอืน่ทีอ่าจทําใหการจดัเกบ็ภาษีทีดิ่นและ
สิ่งปลูกสรางไมเปนไปตามอัตราภาษีที่กําหนดไวในกฎหมายได ไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
เหตุการณตาง ๆ ตลอดจนการระบาดของโรคติดตอที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจอยางเชนกรณี                  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่สงผลใหเศรษฐกิจของไทยตกตํ่าลง จนภาครัฐจําเปน                  
ตองเขามามีสวนชวยเหลือประชาชนในการลดภาระคาใชจาย โดยการลดภาษีใหทีด่นิและสิง่ปลกูสราง
บางประเภท ในระหวางทีส่ภาพเศรษฐกจิ สภาพสงัคม หรือภาวการณตาง ๆ  ยงัไมดขีึน้ หรอืการระบาด                
ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ยงัไมทเุลาเบาบางลงไป ซึง่แมการลดภาษนีีจ้ะทาํใหรฐัตองสญูเสยี
รายไดไปบาง แตก็สงผลดีกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และชวยให
ประเทศไทยสามารถที่จะผานพนวิกฤตการณนี้ไปได 
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๑๕๙

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสาํหรับทีด่นิและสิง่ปลกูสรางบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการ 
    ใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย

กฎกระทรวงกําหนดท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทํา 
    ประโยชนตามควรแกสภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒

  

 




