
  
 
พระราชบัญญัติภาษทีี่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
วนัเร่ิมบังคบัใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 วนัเร่ิมการจัดเกบ็ภาษ ี 
1 มกราคม 2563  
        ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ท่ีจะน ามาใช ้จัดเกบ็แทน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จดัเก็บอยู่ในปัจจุบนั โดยรายได้จากการจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือน าไปใช้ในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดข้องรัฐบาลส่วนกลาง  
         หลกัการจัดเกบ็ภาษ ี 
   บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหนา้ท่ีเสียภาษี  
   ผูจ้ดัเก็บภาษีน าไปใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน  
   ฐานภาษีคิดจากมูลค่าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  
   อตัราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบนัไดเพ่ิมตามฐานภาษี  
   ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้าง ผูค้รอบครองหรือท าประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างอนั
เป็นทรัพยสิ์นของรัฐ  
   ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษี ไดแ้ก่ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และ ห้องชุด  
   ฐานภาษี คิดจากมูลค่าทั้งหมดของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยค านวณจาก
ราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดิน ส่ิงปลูกสร้าง และห้องชุด ตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดินกรมธนารักษ ์โดยส่ิงปลูกสร้างในแต่ละประเภทจะมีราคาประเมินกลางท่ี
แตกต่างกนัไป ทั้งน้ี ราคาประเมินกลางของทั้งท่ีดินและ ส่ิงปลูกสร้างจะมีการ
ปรับตามรอบบญัชีการประเมินราคาทุก 4 ปี  
  อตัราภาษี ได้มีการแบ่งประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตาม
ลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศยั พาณิชยกรรม 
และท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า อตัราภาษีท่ีใช้จดัเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบนัไดเพ่ิมข้ึน
ตามมูลค่าของฐานภาษี  
  ถา้ท่ีดินเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ ไม่วา่ภาระภาษีจะสูงข้ึนหรือลดลง ผู้
เสียภาษีตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างต่อ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใน 60 วนั นบัตั้งแต่รู้เหตุวา่มีการเปล่ียนแปลง  

 

มูลค่าที่ดนิและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้คดิเป็นฐานภาษ ี(ม.35)  
  ท่ีดิน = ราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดิน เป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
  ส่ิงปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพยส่ิ์งปลูกสร้าง เป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณ  
  ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพยห์้องชุดเป็นเกณฑใ์น
การค านวณ  
  กรณีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย ์การค านวณมูลค่า
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
      ประเภทและมูลค่าที่ดนิและส่ิงปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษ ี

ประเภท เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

1 )  ก า ร ป ร ะ ก อ บ 
เกษตรกรรม (ม.40) 

เกษตรกรรม (ม.40)  
- ย ก เ ว้น  5 0  ล้ า นบ าทแ รก           
ต่อ เขต อปท. 

ไม่ยกเวน้ 

2) เป็นท่ีอยูอ่าศยั(ม.41) - เป็นเจา้ของท่ีดินและส่ิงปลูก สร้าง มี
ช่ือในทะเบียนบา้น ยกเวน้ 50 ลา้นบาท
แรก 
 - เป็นเจา้ของส่ิงปลูกสร้าง ไม่ได้ เป็น
เจ้าของท่ีดิน มีช่ือใน ทะเบียนบ้าน 
ยกเวน้ 10 ลา้นบาทแรก  
(1 คน มีช่ืออยู่ได้แค่ 1 บ้าน จึงได้
ยกเวน้แค่แห่งเดียวท่ีมีช่ืออยู)่ 

ไม่ยกเวน้ 

3) ใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ ไม่ยกเวน้ ไม่ยกเวน้ 
4) ทิ้งไวว้า่งเปล่า ไม่ยกเวน้ ไม่ยกเวน้ 

อตัราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี อตัราภาษีใน 2 ปีแรก 
(เร่ิม 1 มกราคม 2563) 

1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา 
มูลค่าทรัพยสิ์น (บาท) อตัราภาษีต่อปี  (ม.94(1)) 

50 ลา้นแรก ยกเวน้  
ส่วนท่ีไม่เกิน 75 ลา้น 0.01 % (ลา้นละ 100) 
ส่วนท่ีเกิน 75 ลา้น แต่ไม่เกิน 100 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนท่ีเกิน 100 ลา้น แต่ไม่เกิน 500 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนท่ีเกิน 500 ลา้น แต่ไม่เกิน 1,000 ลา้น 0.07 % (ลา้นละ 700) 
ส่วนท่ีเกิน 1,000 ลา้น 0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
การค านวณ เอามูลค่าทรัพยสิ์น 50 ลา้นบาท มาหักก่อน แลว้จึงน าส่วนท่ีเกินมา
ค านวณ ตามตาราง (ม.40 และ 95) 

2. กรณี ทีดินและส่ิงปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา เป็นท่ีอยูอ่าศยัและ มีช่ือใน
ทะเบียนบา้น 

มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) 
อตัราภาษีต่อปี              
(ม.94 (2)) 

50 ลา้นแรก ยกเวน้ (ม.41) - 
ส่วนท่ีไม่เกิน 25 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนท่ีเกิน 25 ลา้น แต่ไม่เกิน 50 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนท่ีเกิน 50 ลา้น   0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
การค านวณ เอามูลค่าทรัพยสิ์น 50 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงน าส่วนท่ีเกินมาค านวณ 
ตามตาราง (ม.41 และ 95) 

3. กรณี ส่ิงปลูกสร้าง (ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน) ของบุคคลธรรมดาเป็นท่ีอยูอ่าศยั
และมีช่ือในทะเบียนบา้น 

มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) 
อตัราภาษีต่อปี          
 (ม.94 (3)) 

10 ลา้นแรก ยกเวน้ (ม.41) - 
ส่วนท่ีไม่เกิน 40 ลา้น 0.02 % (ลา้นละ 200) 
ส่วนท่ีเกิน 40 ลา้น แต่ไม่เกิน 65 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนท่ีเกิน 65 ลา้น แต่ไม่เกิน 90 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนท่ีเกิน 90 ลา้น   0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
การค านวณ เอามูลค่าทรัพยสิ์น 10 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงน าส่วนท่ีเกินมาค านวณ 
ตามตาราง (ม.41 และ 95) 

4. กรณี ใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ ใชอ้ยูอ่าศยัแบบอ่ืนๆ 
มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) อตัราภาษีต่อปี (ม.94 (4)) 

0 ถึง 50 ลา้น 0.02 % (ลา้นละ 200) 
ส่วนท่ีเกิน 50 ลา้น แต่ไม่เกิน 75 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนท่ีเกิน 75 ลา้น แต่ไม่เกิน 100 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนท่ีเกิน 100 ลา้น   0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
5. กรณี  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์อ่ืน นอกจากประกอบ
เกษตรกรรมและเป็นท่ีอยูอ่าศยั (พาณิขยกรรม) 

มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) อตัราภาษีต่อปี (ม.94 (5)) 
0 ถึง 50 ลา้น 0.30 % (ลา้นละ 3,000) 
ส่วนท่ีเกิน 50 ลา้น แต่ไม่เกิน 200 ลา้น 0.40 % (ลา้นละ 4,000) 
ส่วนท่ีเกิน 200 ลา้น แต่ไม่เกิน 1,000 ลา้น 0.50 % (ลา้นละ 5,000) 
ส่วนท่ีเกิน 1,000 ลา้น แต่ไม่เกิน 5,000 ลา้น 0.60 % (ลา้นละ 6,000) 
ส่วนท่ีเกิน 5,000 ลา้น   0.70 % (ลา้นละ 7,000) 
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6.กรณี ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีทิ้งไวว้่างเปล่าหรือไม่ไดท้  าประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ 

มูลค่าทรัพยสิ์น (ลา้นบาท) อตัราภาษีต่อปี (ม.94(6)) 
0 ถึง 50 ลา้น 0.30 % (ลา้นละ 3,000) 
ส่วนท่ีเกิน 50 ลา้น แต่ไม่เกิน 200 ลา้น 0.40 % (ลา้นละ 4,000) 
ส่วนท่ีเกิน 200 ลา้น แต่ไม่เกิน 1,000 ลา้น 0.50 % (ลา้นละ 5,000) 
ส่วนท่ีเกิน 1,000 ลา้น แต่ไม่เกิน 5,000 ลา้น 0.60 % (ลา้นละ 6,000) 
ส่วนท่ีเกิน 5,000 ลา้น   0.70 % (ลา้นละ 7,000) 
 

อตัราภาษีในเวลาปกติ (หลัง 2 ปีแรก) 

ประเภทที่ดนิหรือส่ิง
ปลูกสร้าง 

อตัราสูงสุดที่
ก าหนด 

ข้อยกเว้นกรณเีจ้าของ
เป็นบุคคลธรรมดา 

1) ใช้ประกอบเกษตรกรรม 
ได้แก่  ท านา ท าไ ร่  ท าสวน 
เลีย้งสัตว์ เลีย้งสัตว์น ้า (ม.37) 

0.15% (2 ปีแรก อัตรา
สูงสุด คือ 0.10%) 

ยกเว้นมูลค่า 50 ล้านบาท
แรก ต่อเขต อปท. 

2) เป็นท่ีอยู่อาศัย 0.30% (2 ปีแรก อัตรา
สูงสุด คือ 0.10%) 

- เป็นเจ้าของที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง มีช่ือในทะเบียน
บ้าน ยกเว้น 50 ล้านบาท
แรก 
- เป็นเจ้าของส่ิงปลูกสร้าง
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน มีช่ือ
ในทะเบียนบ้าน ยกเว้น 10 
ล้านบาทแรก 

3) ใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจาก
เกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย 

1.20% ไม่ยกเว้น 

4) ทิง้ไว้ว่างเปล่า 1.20% ไม่ยกเว้น 

 
มาตรา 96 เพ่ือเป็นการบรรเทาการช าระภาษี ใน 3 ปีแรกของการจดัเก็บภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.น้ี ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจา้ของ 
ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและใชป้ระโยชน์ในการประกอบ 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรรม  
มาตรา 97 ผูท่ี้เคยเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและตอ้งเสีย
เพ่ิมข้ึนจากเดิม เน่ืองจากกฎหมายน้ี ส่วนต่างเม่ือเทียบกับแบบเดิม จะได้
บรรเทาภาระ ดงัน้ี  
1. ปีท่ี 1 จ่ายแบบเดิม + 25 % ของส่วนต่าง  
2. ปีท่ี 2 จ่ายแบบเดิม + 50 % ของส่วนต่าง  
3. ปีท่ี 3 จ่ายแบบเดิม + 75 % ของส่วนต่าง  
 ผู้จ่ายภาษ ี   
-  ผูมี้ช่ือเป็นเจา้ของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ณ วนัท่ี 1 มกราคม ของปีนั้น  
-  ผูจ่้ายภาษี ตอ้งจ่ายทุกปี (มาตรา 9)  
-  ช าระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของปีนั้น (มาครา 46) 
เบีย้ปรับและเงนิเพิม่  
-  ในกรณีผูเ้สียภาษีมิไดช้ าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเบ้ียปรับร้อยละ 
40 ของภาษีท่ีค้างช าระ (มาตรา 68) เวน้แต่ผูเ้สียภาษีได้ช าระก่อนจะได้รับ
หนงัสือแจง้เตือน ให้เสียเบ้ียปรับร้อยละ 10  
-  มิได้ช าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อย 1 ต่อเดือน ของ 
ภาษีท่ีคา้งช าระ นอกเหนือจากเบ้ียปรับ 40% (มาตรา 70)  

สรุปเกณฑ์ส าหรับคนมีบ้าน 
 1. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจา้ของบา้นและท่ีดิน หรือ คอนโด 
พร้อมมีช่ือในทะเบียนบา้นนั้นด้วย ได้รับยกเวน้ภาษีมูลค่า 50 ล้านบาทแรก 
ส่วนเกินคิดตามอตัราภาษี  
2. ที่อยู่รอง ของบุคคลธรรมดา คือ เป็นเจา้ของแต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบา้น เสีย
ภาษีตั้งแต่บาทแรก  
3. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจา้ของบา้น มีช่ือในทะเบียนบา้น แต่
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่า 10 ลา้นบาทแรก 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
สรุปสาระส าคญั 
พระราชบัญญตัิ 

ภาษีที่ดนิและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ.2563 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 
 

กองคลงั  ฝ่ายจัดเกบ็รายได้ 
1/1 หมู่ที่ 11  ต าบลเบิกไพร  อ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบุรี 70150 

โทรศัพท์ / โทรสาร 032-739626 ต่อ 14 

เอกสารบรรยาย พรบ.ภาษีท่ีดิน
ฯ 

แผน่พบัภาษีท่ีดิน
ฯ 


