
	 	 2)	 ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีเป็นเวลา	 1	 ปี	 
ให้กับที่ดินที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างบ้านที่เจ้าของ 
ใช้เป็นบ้านของตนเอง
	 	 3)	 ให้จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ	 0.05	 ของ 
ฐานภาษี	 สำาหรับท่ีดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือจัดทำา
เป็นโครงการท่ีพักอาศัยเพ่ือขาย	 ท่ีนิติบุคคลท่ีประกอบ
กจิการอสงัหาริมทรพัยเ์ปน็เจา้ของเปน็เวลา	3	ป	ีนบัตัง้แต่
เจ้าของที่ดินได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
	 	 4)	 ให้จัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ	 0.05	 ของ 
ฐานภาษี	 สำาหรับอสังหาริมทรัพย์รอการขายท่ีได้มาจาก 
การชำาระหนี้ของสถาบันการเงิน	เป็นระยะเวลา	5	ปี
	 	 5)	 ให้ลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เกิน 
ร้อยละ	 75	 ของจำานวนภาษีท่ีจะต้องเสียสำาหรับกิจการ
สาธารณะ	เช่น	โรงพยาบาล	และโรงเรียน	เป็นต้น
	 10.	นอกจากนีก้ฎหมายยงัให้อำานาจผู้บริหารท้องถิน่
สามารถขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้างประจำาจังหวัด	 หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อลดหรือยกเว้นภาษีให้กับ 
เจ้าของอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนได้	 
เช่น	 เกิดภัยพิบัติ	 หรืออาคารบ้านเรือนเกิดเสียหาย 
หรือถูกทำาลาย
	 	 ทั้งนี้	 ได้กำาหนดบทเฉพาะกาลให้กฎหมายว่าด้วย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 กฎหมายว่าด้วยภาษีบำารุงท้องที่	
และกฎหมายวา่ด้วยการกำาหนดราคาปานกลางของทีด่นิ 
สำาหรับการประเมินภาษีบำารุงท้องที่ 	 ซึ่งถูกยกเลิก 
โดยร่าง	 พ.ร.บ.ฉบับนี้	 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป	 สำาหรับ 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำารุงท้องที่ 
ที่ต้องเสียหรือพึงชำาระหรือที่ค้างอยู่หรือที่ต้องคืน 
ก่อนที่ จะเริ่มมีการบังคับใช้การจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างตามร่าง	พ.ร.บ.ดังกล่าว

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                                        กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

 นายอภิศกัดิ ์ตันตวิรวงศ ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การคลัง เปิดเผยว่า	 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 
7	 มิถุนายน	 2559	 ได้มีมติ เห็นชอบในหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 พ.ศ.	 .... 
ซึ่งจะนำามาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน	 พ.ศ.	 2475	 และพระราชบัญญัติภาษีบำารุง 
ท้องที่	 พ.ศ.	 2508	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 ท้ังนี้	 
การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่างกฎหมาย 
ที่เสนอนี้ไม่ใช่การเก็บภาษีใหม่	 แต่เป็นการปรับปรุง 
การเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 และภาษีบำารุงท้องที่ 
ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ	เหมาะสม	และสอดคลอ้งกับสภาพการณ์
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น	 รวมทั้งมีรายได้เพียงพอที่จะ
นำามาใชใ้นการบรหิารจัดการในเขตพ้ืนทีข่องตน	กอ่ใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี	 ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ	 ผลักดันให้เกิดการกระจาย	 
การถือครองที่ดิน	 และช่วยลดความเหลื่อมล้ำาใน 
การถือครองทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่ง
 ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีสาระสำาคัญ ดังนี้
	 1.	 ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 
พ.ศ.	 2475	 และพระราชบัญญัติภาษีบำารุงท้องท่ี	 
พ.ศ.	2508
	 2.	 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี	 ได้แก่	 บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	 หรือเป็น 
ผู้ครอบครองหรือทำาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
อันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
	 3.	 หน่วยงานจัดเก็บภาษี	 ได้แก่	 เทศบาลตำาบล	
เทศบาลเมือง	 เทศบาลนคร	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	
กรุงเทพมหานคร	 และเมืองพัทยา	 โดยรายได้ภาษี 
ที่จัดเก็บได้จะเป็นของ	อปท.	ที่ทำาหน้าที่จัดเก็บ
	 4.		ทรัพยส์นิทีต่อ้งเสยีภาษ	ีไดแ้ก	่ทีด่นิ	สิง่ปลกูสรา้ง	 
และห้องชุด
	 5.	 ฐานภาษี	 ได้แก่	 มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง	 โดยคิดคำานวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดิน	 สิ่งปลูกสร้าง	 และห้องชุดตามราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
	 6.	อัตราภาษีที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ	จะเป็น
อัตราสูงสุดที่จะจัดเก็บภาษีจากผู้เป็นเจ้าของที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง	 โดยจะจัดแบ่งอัตราภาษีดังกล่าวออกเป็น	 
3	กลุ่ม	ตามลักษณะการใช้ประโยชน์	ในที่ดิน	คือ
	 	 1)		กรณีใช้เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 
ให้จัดเก็บภาษีได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ	0.2
	 	 2)	 กรณีใช้เพื่อเป็นที่พักอาศัย	 ให้จัดเก็บภาษีได้ 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ	0.5	และ
	 	 3)		ก รณี ใช้ ป ระ โยชน์ ใ นด้ านอื่ นๆ 	 ( เช่ น	 
พาณิชยกรรม	 อุตสาหกรรม	 เป็นต้น)	 ให้จัดเก็บภาษีได้ 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ	2	ในสว่นของทีด่นิทีท่ิง้ไวว้า่งเปลา่
หรือไม่ได้ทำาประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน	 กำาหนด
อัตราภาษีสูงสุดในกฎหมายให้	 อปท.	 เรียกเก็บภาษี
สำาหรับที่ดินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ	 5	 ของ 
ฐานภาษี

ครม. ผ่านร่าง
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ

	 7.	 ยกเว้นภาษีให้แก่ทรัพย์สินบางประเภท	 เช่น	 
สาธารณสมบตั	ิทรพัยส์นิของรฐัทีไ่มไ่ดใ้ชห้าผลประโยชน	์
ทรัพย์สินของสถานทูต	 ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย	 
ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดและที่ดินสาธารณูปโภค 
ของโครงการจัดสรรที่มิได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	
ทรัพย์สินของเอกชนท่ีได้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์	 และ
บ้านพักอาศัยหลักในส่วนท่ีมีมูลค่าไม่เกิน	 50	 ล้านบาท	
เป็นต้น
	 8.	 อัตราภาษี ท่ี ใช้จัดเก็บจริงจะกำาหนดไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกา	 โดยกำาหนดเป็นอัตราก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 
ตามมูลค่าของฐานภาษี	ดังนี้
	 	 1)		เกษตรกรรม	ตั้งแต่ร้อยละ	0	ถึง	ร้อยละ	0.1	 
ของฐานภาษี
	 	 2)	 ที่พักอาศัยหลัก	 ส่วนที่เกิน	 50	 ล้านบาท 
ขึ้นไป	ตั้งแต่ร้อยละ	0.05	ถึงร้อยละ	0.1	และที่พักอาศัย
หลังอื่น	ตั้งแต่ร้อยละ	0.03	ถึง	ร้อยละ	0.3	ของฐานภาษี
	 	 3)	 ประเภทอื่ นๆ	 ตั้ งแ ต่ร้อยละ	 0 .3 	 ถึ ง	 
ร้อยละ	1.5	ของฐานภาษี
	 	 4)	 ที่ ดิ นว่ า ง เปล่ าหรื อ ไม่ ได้ทำ าประโยชน์  
ตามควรแก่สภาพที่ดินจะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นทุก	 3	 ปี	
ตั้งแต่ร้อยละ	1	ถึง	ร้อยละ	3	ของฐานภาษี
	 9.	 การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจะมี 
การบรรเทาภาระใหก้บัเจา้ของบา้นพกัอาศยัหลกัทีไ่ดม้า
จากการรับมรดก	 ผู้ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์	
สถาบนัการเงนิทีม่อีสงัหารมิทรัพยร์อการขายทีไ่ดม้าจาก 
การชำาระหนี้	และกิจการสาธารณะ	ดังนี้
	 	 1)	 ใ นกรณี ที่ เ จ้ า ขอ งบ้ า นพั ก อ า ศั ยหลั ก 
ได้รับกรรมสิทธิ์บ้านหลังดังกล่าวมาจากการรับมรดก 
ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้	 จะมีการบรรเทา 
ภาษีให้โดยการลดภาระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ร้อยละ	50	ของจำานวนภาษีที่จะต้องเสีย


