
  
 
พระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ.2562  
วนัเริม่บงัคบัใชก้ฎหมาย 13 มนีาคม 2562 วนัเริม่การจดัเกบ็ภาษ ี 
1 มกราคม 2563  
        ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งเป็นภาษ ี ประเภทใหม่  ทีจ่ะน ามาใช้  
จดัเกบ็แทนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  และภาษีบ า รงุท้องท่ี  ทีอ่งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัเกบ็อยู่ในปจัจุบนั  โดยรายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดจะเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เพือ่
นาไปใชใ้นการพฒันาทอ้งถิน่  โดยไมต่อ้งน าส่งเป็นรายไดข้องรฐับาล
ส่วนกลาง  
         หลกัการจดัเกบ็ภาษี  
   บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลมหีน้าทีเ่สยีภาษ ี 
   ผูจ้ดัเกบ็ภาษนี าไปใชใ้นการพฒันาทอ้งถิน่  
   ฐานภาษคีดิจากมลูค่าของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง  
   อตัราภาษเีป็นรปูแบบขัน้บนัไดเพิม่ตามฐานภาษี  
   ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษี  ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลซึง่เป็นเจา้ของ
ทีด่นิหรอืสิง่ ปลกูสรา้ง  ผูค้รอบครองหรอืท า ประโยชน์ในทีด่นิหรอื           
สิง่ปลกูสรา้งอนัเป็นทรพัยส์นิของรฐั  
   ทรพัยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษี ไดแ้ก่ ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และ หอ้งชุด  
   ฐานภาษ ีคดิจากมลูค่าทัง้หมดของทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง  โดยค านวณ
จากราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่ ิ น สิง่ปลกูสรา้ง  และหอ้งชุด  ตามประมวล
กฎหมายทีด่นิกรมธนารกัษ์  โดยสิง่ปลกูสรา้งในแต่ละประเภทจะมรีาคา
ประเมนิกลางทีแ่ตกต่างกนัไป  ทัง้นี้ ราคาประเมนิกลางของทัง้ทีด่นิและ  
สิง่ปลกูสรา้งจะมกีารปรบัตามรอบบญัชกีารประเมนิราคาทุก 4 ปี  
  อตัราภาษ ีไดม้กีารแบ่งประเภททีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งเป็น 4 กลุ่ม ตาม
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  ไดแ้ก่  เกษตรกรรม  ทีอ่ยู่อาศยั                 
พาณชิยกรรม  และทีด่นิรกรา้งว่างเปล่า  อตัราภาษทีีใ่ชจ้ดัเกบ็จะเป็น
รปูแบบขัน้บนัไดเพิม่ขึน้ตามมลูค่าของฐานภาษี  
  ถา้ทีด่นิเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์  ไมว่่าภาระภาษจีะสงูขึน้หรอื
ลดลง  ผูเ้สยีภาษตีอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ทีด่นิหรอื         
สิง่ปลกูสรา้งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่รูเ้หตุ
ว่ามกีารเปลีย่นแปลง  

 
 

มลูค่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างท่ีใช้คิดเป็นฐานภาษี (ม.35)  
  ทีด่นิ = ราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
  สิง่ปลกูสรา้ง  = ราคาประเมนิทุนทรพัยส์ิง่ปลกูสรา้ง  เป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณ  
 สิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นหอ้งชุด  = ราคาประเมนิทุนทรพัยห์อ้งชุดเป็นเกณฑ์
ในการค านวณ  
  กรณทีีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีไ่มม่รีาคาประเมนิทุ นทรพัย์ การค านวณ
มลูค่าใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์  วธิกีารและเงือ่นไขทีก่ า หนดใน
กฎกระทรวง  
      ประเภทและมลูค่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างท่ีได้รบัยกเว้นภาษี 

ประเภท เจ้าของเป็นบคุคลธรรมดา นิติบคุคล 
1 ) การประกอบ 
เกษตรกรรม (ม.40) 

เกษตรกรรม (ม.40)  
- ยกเวน้ 50 ลา้นบาทแ รก           
ต่อ เขต อปท. 

ไมย่กเวน้ 

2 ) เป็นทีอ่ยู่อาศยั   
(ม.41) 

-- เป็นเจา้ของทีด่นิและสิง่ปลกู สรา้ง 
มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน ยกเวน้ 50 ลา้น
บาทแรก 
 - เป็นเจา้ของสิง่ปลกูสรา้ง ไม่ได ้
เป็นเจา้ของทีด่นิ มชีือ่ใน ทะเบยีน
บ้าน ยกเวน้ 10 ลา้นบาทแรก  
(1 คน มชีือ่อยู่ ไดแ้ค่ 1 บ้าน จงึได้
ยกเวน้แค่แห่งเดยีวทีม่ชีือ่อยู่) 

ไมย่กเวน้ 

3) ใชป้ระโยชน์อื่นๆ ไมย่กเวน้ ไมย่กเวน้ 
4) ทิง้ไวว้่างเปล่า ไมย่กเวน้ ไมย่กเวน้ 

อตัราภาษีตามมลูค่าของฐานภาษี อตัราภาษีใน 2 ปีแรก 
(เร่ิม 1 มกราคม 2563) 

1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา 

มลูค่าทรพัยส์นิ (บาท) 
อตัราภาษต่ีอปี         

(ม.94(1)) 
50 ลา้นแรก ยกเวน้  
ส่วนทีไ่มเ่กนิ 75 ลา้น 0.01 % (ลา้นละ 100) 
ส่วนทีเ่กนิ 75 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 100 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนทีเ่กนิ 100 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 500 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนทีเ่กนิ 500 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 1,000 ลา้น 0.07 % (ลา้นละ 700) 
ส่วนทีเ่กนิ 1,000 ลา้น 0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
การค านวณ เอามลูคา่ทรพัยส์นิ 50 ลา้นบาท มาหกัก่อน แลว้จงึน า
สว่นทีเ่กนิมาค านวณ ตามตาราง (ม.40 และ 95) 

2. กรณ ีทดีนิและสิง่ปลกูสรา้ง  ของบุคคลธรรมดา เป็นทีอ่ยู่อา ศยัและ      
มชีือ่ในทะเบยีนบา้น 

มลูค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) 
อตัราภาษต่ีอปี              

(ม.94 (2)) 

50 ลา้นแรก ยกเวน้ (ม.41) - 
ส่วนทีไ่มเ่กนิ 25 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนทีเ่กนิ 25 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 50 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนทีเ่กนิ 50 ลา้น   0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
การค านวณ  เอามลูค่าทรพัยส์นิ 50 ลา้นบาทแรก มาหกัก่อน แลว้จงึน าส่วนทีเ่กนิมา
ค านวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95) 
3. กรณี  สิง่ปลกูสรา้ง  (ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิ ) ของบุคคลธรรมดา            
เป็นทีอ่ยู่อาศยัและมชีือ่ในทะเบยีนบา้น 

มลูค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) 
อตัราภาษต่ีอปี          

 (ม.94 (3)) 

10 ลา้นแรก ยกเวน้ (ม.41) - 
ส่วนทีไ่มเ่กนิ 40 ลา้น 0.02 % (ลา้นละ 200) 
ส่วนทีเ่กนิ 40 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 65 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนทีเ่กนิ 65 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 90 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนทีเ่กนิ 90 ลา้น   0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
การค านวณ  เอามลูค่าทรพัยส์นิ 10 ลา้นบาทแรก มาหกัก่อน แลว้จงึน าส่วนทีเ่กนิมา
ค านวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95) 
4. กรณ ีใชป้ระโยชน์อื่น ๆ ใชอ้ยู่อาศยัแบบอื่นๆ 

มลูค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) 
อตัราภาษต่ีอปี          

(ม.94 (4)) 
0 ถงึ 50 ลา้น 0.02 % (ลา้นละ 200) 
ส่วนทีเ่กนิ 50 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 75 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนทีเ่กนิ 75 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 100 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนทีเ่กนิ 100 ลา้น   0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
 5. กรณี  ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีใ่ชป้ระโยชน์อื่น นอกจากประกอบ
เกษตรกรรมและเป็นทีอ่ยู่อาศยั 

มลูค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) 
อตัราภาษต่ีอปี          

(ม.94 (5)) 
0 ถงึ 50 ลา้น 0.30 % (ลา้นละ 3,000) 
ส่วนทีเ่กนิ 50 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้น 0.40 % (ลา้นละ 4,000) 
ส่วนทีเ่กนิ 200 ลา้น แต่ไม่เกนิ 1,000 ลา้น 0.50 % (ลา้นละ 5,000) 
ส่วนทีเ่กนิ 1,000 ลา้น แต่ไม่เกนิ 5,000 ลา้น 0.60 % (ลา้นละ 6,000) 
ส่วนทีเ่กนิ 5,000 ลา้น   0.70 % (ลา้นละ 7,000) 

สาระส าคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

 



6.กรณ ีทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งทีท่ิง้ไวว้่างเปล่าหรอืไมไ่ดท้ าประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ 

มลูค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) 
อตัราภาษต่ีอปี (ม.

94(6)) 
0 ถงึ 50 ลา้น 0.30 % (ลา้นละ 3,000) 
ส่วนทีเ่กนิ 50 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 200 ลา้น 0.40 % (ลา้นละ 4,000) 
ส่วนทีเ่กนิ 200 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 1,000 ลา้น 0.50 % (ลา้นละ 5,000) 
ส่วนทีเ่กนิ 1,000 ลา้น แต่ไมเ่กนิ 5,000 
ลา้น 

0.60 % (ลา้นละ 6,000) 

ส่วนทีเ่กนิ 5,000 ลา้น   0.70 % (ลา้นละ 7,000) 
 

อตัราภาษีในเวลาปกติ (หลงั 2 ปีแรก) 

ประเภทท่ีดินหรือส่ิง
ปลกูสร้าง 

อตัราสงูสดุท่ี
ก าหนด 

ข้อยกเว้นกรณี
เจ้าของเป็นบคุคล

ธรรมดา 
1) ใช้ประกอบเกษตรกรรม 
ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวน 
เลี้ยงสตัว ์เล้ียงสตัวน์ ้า (ม.
37) 

0.15 % (2 ปีแรก 
อตัราสูงสุด คือ 
0.10%) 

ยกเว้น มูลค่า 50 ล้าน
บาทแรก ต่อเขต อปท. 

2) เป็นท่ีอยู่อาศยั 0.30 % (2 ปีแรก 
อตัราสูงสุด คือ 
0.10%) 

- เป็นเจ้าของท่ีดินและ
ส่ิงปลู กสร้าง มีช่ือใน
ทะเบียนบ้าน ยกเว้ น         
50 ล้านบาทแรก 
- เป็นเจ้าของส่ิงปลูก
สร้างไม่ได้เป็นเจ้าของ
ท่ีดิน มีช่ือในทะเบียน
บ้าน ยกเว้น 10 ล้านบาท
แรก 

3 ) ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
นอกจากเกษตรกรรมหรือ
ท่ีอยู่อาศยั 

1.20% ไม่ยกเว้น 

4) ท้ิงไว้ว่างเปล่า 1.20% ไม่ยกเว้น 

มาตรา 96 เพือ่เป็นการบรรเทาการช าระภาษ ีใน 3 ปีแรกของการจดัเกบ็
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตาม พ .ร.บ.นี้ ให้ ยกเว้นการจดัเกบ็ภาษี
ส าหรบัเจา้ข อง ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งซึง่เป็น บคุคลธรรมดา และใช้
ประโยชน์ในการประกอบ เกษตรกรรม  
  
 

มาตรา 97 ผูท้ีเ่คยเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษบี ารุงทอ้งทีแ่ละตอ้ง
เสยีเพิม่ขึน้จากเดมิ เนื่องจากกฎหมายนี้ ส่วนต่างเมือ่เทยีบกบัแบบเดมิ 
จะไดบ้รรเทาภาระ ดงันี้  
1) ปีที ่1 จ่ายแบบเดมิ + 25 % ของส่วนต่าง  
2) ปีที ่2 จ่ายแบบเดมิ + 50 % ของส่วนต่าง  
3) ปีที ่3 จ่ายแบบเดมิ + 75 % ของส่วนต่าง  
  
ผูจ้่ายภาษี -   
-  ผูม้ชี ือ่เป็นเจา้ของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้ง ณ วนัที ่1 มกราคม ของปีนัน้  
-  ผูจ้่ายภาษ ีตอ้งจ่ายทุกปี (มาตรา 9)  
-  ช าระภาษ ีภายในเดอืน เมษายน ของปีนัน้ (มาครา 46)  
เบีย้ปรบัและเงินเพ่ิม  
-  ในกรณผีูเ้สยีภาษมีไิดช้ า ระภาษภีายในเวลาทีก่ า หนด ใหเ้สยีเบีย้ปรบั
รอ้ยละ 40 ของภาษทีีค่า้งช าระ (มาตรา 68) เวน้แต่ผูเ้สยีภาษไีดช้ าระก่อน
จะไดร้บัหนงัสอืแจง้เตอืน ใหเ้สยีเบีย้ปรบัรอ้ยละ 10  
-  มไิดช้ าระภาษภีายในเวลาทีก่ า หนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่อกีรอ้ย 1 ต่อเดอืน 
ของ ภาษทีีค่า้งช าระ นอกเหนือจากเบีย้ปรบั 40% (มาตรา 70)  

สรปุเกณฑส์ าหรบัคนมีบา้น 
 1. ท่ีอยู่หลกั  ของบุคคลธรรมดา คอืเป็นเจา้ของบา้นและทีด่นิ หรอื 
คอนโด พรอ้มมชีือ่ในทะเบยีนบา้นนัน้ด้ วย ไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่า            
50 ลา้นบาทแรก ส่วนเกนิคดิตามอตัราภาษ ี 
2. ท่ีอยู่รอง ของบุคคลธรรมดา คอื เป็นเจา้ของแต่ไมม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้น 
เสยีภาษตีัง้แต่บาทแรก  
3. ท่ีอยู่หลกั ของบุคคลธรรมดา คอืเป็นเจา้ของบา้น มชีือ่ในทะเบยีนบา้น 
แต่ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิ ไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่า 10 ลา้นบาทแรก 

 

สรุปสาระส าคัญ 

พระราชบัญญัต ิ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ.2562 
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กองคลงั งานจดัเกบ็รายได้ 
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