สาระสาคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัตภิ าษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
วันเริม่ บังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 วันเริม่ การจัดเก็บภาษี
1 มกราคม 2563
ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ทีจ่ ะนามาใช้
จัดเก็บแทนภาษี โรงเรือนและที่ ดิน และภาษี บา รุงท้องที่ ทีอ่ งค์กร
ั บนั โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษี
ปกครองส่วนท้องถิน่ จัดเก็บอยู่ในปจจุ
ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่
นาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิน่
โดยไม่ตอ้ งนาส่งเป็นรายได้ของรัฐบาล
ส่วนกลาง
หลักการจัดเก็บภาษี
 บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลมีหน้าทีเ่ สียภาษี
 ผูจ้ ดั เก็บภาษีนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิน่
 ฐานภาษีคดิ จากมูลค่าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
 อัตราภาษีเป็นรูปแบบขันบั
้ นไดเพิม่ ตามฐานภาษี
 ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลซึง่ เป็นเจ้าของ
ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้าง ผูค้ รอบครองหรือทา ประโยชน์ในทีด่ นิ หรือ
สิง่ ปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สนิ ของรัฐ
 ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งเสียภาษี ได้แก่ ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง และ ห้องชุด
 ฐานภาษี คิดจากมูลค่าทัง้ หมดของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง โดยคานวณ
จากราคาประเมินทุนทรัพย์ทด่ี ิ น สิง่ ปลูกสร้าง และห้องชุด ตามประมวล
กฎหมายทีด่ นิ กรมธนารักษ์ โดยสิง่ ปลูกสร้างในแต่ละประเภทจะมีราคา
ประเมินกลางทีแ่ ตกต่างกันไป ทัง้ นี้ ราคาประเมินกลางของทัง้ ทีด่ นิ และ
สิง่ ปลูกสร้างจะมีการปรับตามรอบบัญชีการประเมินราคาทุก 4 ปี
 อัตราภาษี ได้มกี ารแบ่งประเภททีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ได้แก่ เกษตรกรรม ทีอ่ ยู่อาศัย
พาณิชยกรรม และทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีทใ่ี ช้จดั เก็บจะเป็น
รูปแบบขันบั
้ นไดเพิม่ ขึน้ ตามมูลค่าของฐานภาษี
 ถ้าทีด่ นิ เปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าภาระภาษีจะสูงขึน้ หรือ
ลดลง ผูเ้ สียภาษีตอ้ งแจ้งการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ หรือ
สิง่ ปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่รเู้ หตุ
ว่ามีการเปลีย่ นแปลง

มูลค่าที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ ใช้คิดเป็ นฐานภาษี (ม.35)
 ทีด่ นิ = ราคาประเมินทุนทรัพย์ทด่ี นิ เป็นเกณฑ์ในการคานวณ
 สิง่ ปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สงิ่ ปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์ในการ
คานวณ
 สิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์หอ้ งชุดเป็นเกณฑ์
ในการคานวณ
 กรณีทด่ี นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างทีไ่ ม่มรี าคาประเมินทุ นทรัพย์ การคานวณ
มูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ า หนดใน
กฎกระทรวง
ประเภทและมูลค่าที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่ ได้รบั ยกเว้นภาษี
ประเภท
เจ้าของเป็ นบุคคลธรรมดา นิ ติบคุ คล
1 ) การประกอบ
เกษตรกรรม (ม.40)
ไม่ยกเว้น
เกษตรกรรม (ม.40)
- ยกเว้น 50 ล้านบาทแ รก
ต่อ เขต อปท.
-- เป็ นเจ้าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูก สร้าง
2 ) เป็นทีอ่ ยู่อาศัย
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(ม.41)
บาทแรก
- เป็ นเจ้าของสิง่ ปลูกสร้าง ไม่ได้
เป็ นเจ้าของทีด่ นิ มีชอ่ื ใน ทะเบียน
บ้าน ยกเว้น 10 ล้านบาทแรก
(1 คน มีชอ่ื อยู่ ได้แค่ 1 บ้าน จึงได้
ยกเว้นแค่แห่งเดียวทีม่ ชี อ่ื อยู่)

3) ใช้ประโยชน์อ่นื ๆ
4) ทิง้ ไว้ว่างเปล่า

ไม่ยกเว้น
ไม่ยกเว้น

50 ล้านแรก ยกเว้น
ส่วนทีไ่ ม่เกิน 75 ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 100 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 500 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 1,000 ล้าน

อัตราภาษีต่อปี
(ม.94 (2))

มูลค่าทรัพย์สนิ (ล้านบาท)

50 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41)
ส่วนทีไ่ ม่เกิน 25 ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 50 ล้าน

0.03 % (ล้านละ 300)
0.05 % (ล้านละ 500)
0.10 % (ล้านละ 1,000)

การคานวณ เอามูลค่าทรัพย์สนิ 50 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนาส่วนทีเ่ กินมา
คานวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)

3. กรณี สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่ได้เป็นเจ้าของทีด่ นิ ) ของบุคคลธรรมดา
เป็นทีอ่ ยู่อาศัยและมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน
อัตราภาษีต่อปี
(ม.94 (3))

มูลค่าทรัพย์สนิ (ล้านบาท)

10 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41)
ส่วนทีไ่ ม่เกิน 40 ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 40 ล้าน แต่ไม่เกิน 65 ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 65 ล้าน แต่ไม่เกิน 90 ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 90 ล้าน

0.02 % (ล้านละ 200)
0.03 % (ล้านละ 300)
0.05 % (ล้านละ 500)
0.10 % (ล้านละ 1,000)

การคานวณ เอามูลค่าทรัพย์สนิ 10 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนาส่วนทีเ่ กินมา
คานวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)

ไม่ยกเว้น
ไม่ยกเว้น

อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี อัตราภาษีใน 2 ปี แรก
(เริ่ม 1 มกราคม 2563)
1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา
มูลค่าทรัพย์สนิ (บาท)

2. กรณี ทีดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา เป็นทีอ่ ยู่อา ศัยและ
มีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน

อัตราภาษีต่อปี
(ม.94(1))
0.01 % (ล้านละ 100)
0.03 % (ล้านละ 300)
0.05 % (ล้านละ 500)
0.07 % (ล้านละ 700)
0.10 % (ล้านละ 1,000)

การคานวณ เอามูลค่าทรัพย์สนิ 50 ล้านบาท มาหักก่อน แล้วจึงนา
ส่วนทีเ่ กินมาคานวณ ตามตาราง (ม.40 และ 95)

4. กรณี ใช้ประโยชน์อ่นื ๆ ใช้อยู่อาศัยแบบอื่นๆ
อัตราภาษีต่อปี
(ม.94 (4))
0 ถึง 50 ล้าน
0.02 % (ล้านละ 200)
ส่วนทีเ่ กิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน
0.03 % (ล้านละ 300)
ส่วนทีเ่ กิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน
0.05 % (ล้านละ 500)
ส่วนทีเ่ กิน 100 ล้าน
0.10 % (ล้านละ 1,000)
5. กรณี ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างทีใ่ ช้ประโยชน์อ่นื นอกจากประกอบ
เกษตรกรรมและเป็นทีอ่ ยู่อาศัย
อัตราภาษีต่อปี
มูลค่าทรัพย์สนิ (ล้านบาท)
(ม.94 (5))
0 ถึง 50 ล้าน
0.30 % (ล้านละ 3,000)
ส่วนทีเ่ กิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน
0.40 % (ล้านละ 4,000)
ส่วนทีเ่ กิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน
0.50 % (ล้านละ 5,000)
ส่วนทีเ่ กิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน
0.60 % (ล้านละ 6,000)
ส่วนทีเ่ กิน 5,000 ล้าน
0.70 % (ล้านละ 7,000)
มูลค่าทรัพย์สนิ (ล้านบาท)

6.กรณี ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างทีท่ ง้ิ ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ
อัตราภาษีต่อปี (ม.
มูลค่าทรัพย์สนิ (ล้านบาท)
94(6))
0 ถึง 50 ล้าน
0.30 % (ล้านละ 3,000)
ส่วนทีเ่ กิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน
0.40 % (ล้านละ 4,000)
ส่วนทีเ่ กิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน 0.50 % (ล้านละ 5,000)
ส่วนทีเ่ กิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 0.60 % (ล้านละ 6,000)
ล้าน
ส่วนทีเ่ กิน 5,000 ล้าน
0.70 % (ล้านละ 7,000)
อัตราภาษี ในเวลาปกติ (หลัง 2 ปี แรก)
ข้อยกเว้นกรณี
ประเภทที่ดินหรือสิ่ ง
อัตราสูงสุดที่
เจ้าของเป็ นบุคคล
ปลูกสร้าง
กาหนด
ธรรมดา
1) ใช้ประกอบเกษตรกรรม
ได้แก่ ทานา ทาไร่ ทาสวน
เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้า (ม.
37)
2) เป็ นที่อยู่อาศัย

3 ) ใช้ประโยชน์ อื่น ๆ
นอกจากเกษตรกรรมหรือ
ที่อยู่อาศัย
4) ทิ้ งไว้ว่างเปล่า

0.15 % (2 ปี แรก
อัตราสูงสุด คือ
0.10%)

ยกเว้น มูลค่า 50 ล้าน
บาทแรก ต่อเขต อปท.

0.30 % (2 ปี แรก
อัตราสูงสุด คือ
0.10%)

1.20%

- เป็ นเจ้าของที่ดินและ
สิ่ งปลู กสร้าง มีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน ยกเว้ น
50 ล้านบาทแรก
- เป็ นเจ้าของสิ่ งปลูก
สร้างไม่ได้เป็ นเจ้าของ
ที่ดิน มีชื่อในทะเบียน
บ้าน ยกเว้น 10 ล้านบาท
แรก
ไม่ยกเว้น

1.20%

ไม่ยกเว้น

มาตรา 96 เพือ่ เป็นการบรรเทาการชาระภาษี ใน 3 ปี แรกของการจัดเก็บ
ภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างตาม พ .ร.บ.นี้ ให้ ยกเว้นการจัดเก็บภาษี
สาหรับเจ้าข อง ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างซึง่ เป็น บุคคลธรรมดา และใช้
ประโยชน์ในการประกอบ เกษตรกรรม

มาตรา 97 ผูท้ เ่ี คยเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หรือภาษีบารุงท้องทีแ่ ละต้อง
เสียเพิม่ ขึน้ จากเดิม เนื่องจากกฎหมายนี้ ส่วนต่างเมือ่ เทียบกับแบบเดิม
จะได้บรรเทาภาระ ดังนี้
1) ปีท่ี 1 จ่ายแบบเดิม + 25 % ของส่วนต่าง
2) ปีท่ี 2 จ่ายแบบเดิม + 50 % ของส่วนต่าง
3) ปีท่ี 3 จ่ายแบบเดิม + 75 % ของส่วนต่าง
ผูจ้ ่ายภาษี - ผูม้ ชี อ่ื เป็นเจ้าของทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีนนั ้
- ผูจ้ ่ายภาษี ต้องจ่ายทุกปี (มาตรา 9)
- ชาระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของปีนนั ้ (มาครา 46)
เบีย้ ปรับและเงิ นเพิ่ ม
- ในกรณีผเู้ สียภาษีมไิ ด้ชา ระภาษีภายในเวลาทีก่ า หนด ให้เสียเบีย้ ปรับ
ร้อยละ 40 ของภาษีทค่ี า้ งชาระ (มาตรา 68) เว้นแต่ผเู้ สียภาษีได้ชาระก่อน
จะได้รบั หนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบีย้ ปรับร้อยละ 10
- มิได้ชาระภาษีภายในเวลาทีก่ า หนด ให้เสียเงินเพิม่ อีกร้อย 1 ต่อเดือน
ของ ภาษีทค่ี า้ งชาระ นอกเหนือจากเบีย้ ปรับ 40% (มาตรา 70)
สรุปเกณฑ์สาหรับคนมีบา้ น
1. ที่ อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้านและทีด่ นิ หรือ
คอนโด พร้อมมีชอ่ื ในทะเบียนบ้านนัน้ ด้ วย ได้รบั ยกเว้นภาษีมลู ค่า
50 ล้านบาทแรก ส่วนเกินคิดตามอัตราภาษี
2. ที่ อยู่รอง ของบุคคลธรรมดา คือ เป็นเจ้าของแต่ไม่มชี อ่ื ในทะเบียนบ้าน
เสียภาษีตงั ้ แต่บาทแรก
3. ที่ อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้าน มีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของทีด่ นิ ได้รบั ยกเว้นภาษีมลู ค่า 10 ล้านบาทแรก

สรุปสาระสาคัญ
พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดจอก
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
57/1 ม.9 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
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