
 

 

 

 

ฉบบัท่ี 63/2563                                             วนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 
 

ร่างพระราชกฤษฎกีาลดภาษสี าหรับทีด่ินและส่ิงปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... 
     

 

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับท่ีดินและ 
ส่ิงปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. .... (พ.ร.ฎ. ลดภาษีท่ีดินฯ) ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ 

 

โฆษกกระทรวงการคลงักล่าววา่ ร่างพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว มีสาระส าคญัเก่ียวกบัการลดภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างส าหรับปีภาษี  พ.ศ. 2563 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
แก่ประชาชนและผูป้ระกอบการทัว่ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) โดยเป็นการลดจ านวนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในอตัราร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีท่ีค านวณไดใ้ห้แก่ 
ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก
เกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยั และรกร้างวา่งเปล่าหรือไม่ไดท้  าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  
  

การลดจ านวนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างร้อยละ 90 จะส่งผลให้ประชาชนและผูป้ระกอบการธุรกิจ
ไดรั้บลดค่าภาษีท่ีตอ้งช าระตามตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 1) กรณีท่ีดินประกอบการเกษตร ถา้เจา้ของเป็นบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาลของแห่งพระราชบญัญติั
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ไดก้ าหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563 – 2565) จะได้รับยกเวน้จากการจดัเก็บภาษี  
แต่ถ้า เจ้าของเป็นนิติบุคคล ส าหรับท่ีดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5  ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 
การใชป้ระโยชน์ประกอบเกษตรกรรม ร้อยละ 0.01 คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เม่ือลดจ านวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษี
ท่ีดินฯ จะช าระภาษีเพียง 50 บาท  

2) กรณีท่ีอยู่อาศัย ส าหรับบ้านหลังหลักท่ีเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดาและ 
มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเวน้มูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และกรณีเป็นเจ้าของส่ิงปลูกสร้าง 
แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท ส าหรับบ้านหลังอ่ืนหากมูลค่า 
ราคาประเมินทุนทรัพย ์5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอตัราท่ีอยู่อาศยั ร้อยละ 0.02 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เม่ือ                   
ลดจ านวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีท่ีดินฯ จะช าระภาษีเพียง 100 บาท 

3) กรณีท่ีดินรกร้างว่างเปล่าหรือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรม 
หรืออุตสาหกรรม มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย ์5 ลา้นบาท จะเสียภาษีในอตัรารกร้างวา่งเปล่า/อตัราการใชป้ระโยชน์อ่ืน 
ร้อยละ 0.3 คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เม่ือลดจ านวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีท่ีดินฯ จะช าระภาษีเพียง 1,500 บาท เป็นตน้ 
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การลดจ านวนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีท่ีดินฯ จะส่งผลกระทบต่อรายได ้             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ทัว่ประเทศท่ีจะน าไปด าเนินภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไป                     
ตามท่ีคาดการณ์ไว ้(จ านวน 39,420 ล้านบาท) แต่จะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ                  
ในพื้นท่ีในช่วงเวลาน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรการบรรเทาผลกระทบ เช่น มาตรการเล่ือนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
น าส่ง และช าระภาษี มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โครงการ
สินเช่ือดอกเบ้ียต ่า โครงการสินเช่ือเพื่อผูท่ี้ได้รับผลกระทบ เป็นตน้ ท่ีรัฐบาลและกระทรวงการคลงัได้ด าเนินการ               
ไปแลว้ ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการกลบัมาด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีรายไดด้งัเช่นปกติ  

 

โฆษกกระทรวงการคลงั กล่าวต่อว่า กฎหมายล าดบัรองตามพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินฯ) จ านวน 18 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับครบแล้ว                              
ทั้งน้ี โดยเฉพาะประกาศกระทรวงการคลงัและกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์การใชป้ระโยชน์เป็นท่ีอยูอ่าศยั และ 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม จ านวน 2 ฉบบั ซ่ึงมีสาระส าคญัเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์
ว่าท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างลกัษณะใดเป็นการใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศยั และลกัษณะใดใช้ประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม เพื่อให ้อปท. สามารถด าเนินการจดัเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินฯ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

 

ประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์เป็นท่ีอยูอ่าศยั สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 
 1) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศยั ได้แก่ ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเจา้ของใช ้                
อยูอ่าศยัเอง บา้นหลงัท่ี 2 ให้ญาติพี่น้องอยูอ่าศยั ให้เช่าเพื่ออยูอ่าศยัแบบรายเดือน (เช่น บา้นเช่า อพาร์ทเมน้ท ์หอพกั 
คอนโด เป็นตน้) และโฮมสเตย ์ใหเ้สียภาษีในอตัราท่ีอยูอ่าศยั  
 2) ให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงต่อเติมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีใช ้               
เพื่อการอยูอ่าศยัดว้ย เช่น บา้นท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง หรือคอนโดมิเนียมท่ีอยูร่ะหวา่งการตกแต่ง เป็นตน้  
 3) ไม่รวมถึงโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของผูป้ระกอบการ                        
ท่ีอยู่ระหวา่ง การพฒันา หรือสร้างเสร็จแลว้แต่ยงัไม่ไดข้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน หรือกฎหมายวา่ดว้ย
อาคารชุด 
 

 ประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารใชป้ระโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 
 1) ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้หมายความรวมถึง                
การปลูกพืช การเล้ียงปศุสัตว ์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การท านาเกลือสมุทร การท าสวนป่า การเพาะเล้ียงแมลงเศรษฐกิจ 
การปลูกหม่อนเล้ียงไหม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการบริโภค หรือจ าหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม และให้รวมถึงท่ีดิน          
หรือส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีต่อเน่ืองท่ีใชป้ระโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้นดว้ย  
 2) ส าหรับระยะเวลาในการประกอบเกษตรกรรมให้รวมถึงช่วงเวลาพกัการเกษตร เพื่อฟ้ืนฟูสภาพท่ีดิน 
หรือการพกัท่ีดินระหวา่งฤดูกาลผลิต หรือการตดัวงจรโรคดว้ย 
 
 



3 
 

 ทั้งน้ี การออกประกาศกระทรวงการคลงัและกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์การใช้ประโยชน์
เป็นท่ีอยู่อาศยั และเร่ือง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ทั้ง 2 ฉบับ จึงเป็นการแก้ไข
ขอ้บกพร่องของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเดิม ลดการใชดุ้ลยพินิจ และท าให้การจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมีความชดัเจน 
โปร่งใส เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของการท าประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศยัและเกษตรกรรม                     
ในปัจจุบนั  
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ หลกัเกณฑท่ี์อยูอ่าศยัฯ                                             
 
 

 
 
 

ประกาศ หลกัเกณฑเ์กษตรกรรมฯ 
 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร 02 2739020 ต่อ 3511 3526 3548 3521 

 
 
 
 
 

 
 

 



รางพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. ....
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·Õ่ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§âÃ¤µÔ´àª×้ÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019 (â¤ÇÔ´-19)

Å´¨Ó¹Ç¹ÀÒÉÕ·Õ่´Ô¹áÅÐÊÔ่§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§ã¹ÍÑµÃÒÃŒÍÂÅÐ 90 ¨Ò¡¨Ó¹Ç¹ÀÒÉÕ·Õ่¤Ó¹Ç³ä´Œ

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¤Ó¹Ç³
Å´ÀÒÉÕ·Õ่´Ô¹áÅÐÊÔ่§»ÅÙ¡ÊÃŒÒ§

µÒÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�
สมมติใหที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีมูลคา 5 ลานบาท

ãªŒ»ÃÐâÂª¹�Í×่¹
(¹Í¡¨Ò¡à¡ÉµÃ
áÅÐ·Õ่ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ)

à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ·Õ่ÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ

Ã¡ÃŒÒ§Ç‹Ò§à»Å‹Ò

จาก 15,000 บาท

ลดเหลือ 1,500 บาท

จาก 15,000 บาท

ลดเหลือ 1,500 บาท

บุคคลธรรมดาเปนเจาของ

  3 ปแรกยกเวนภาษี

นิติบุคคลเปนเจาของ

  จาก 500 บาท

  ลดเหลือ 50 บาท

บานหลังหลัก (เปนเจาของ

และมีชื่อในทะเบียนบาน)

ไดรับการยกเวน

      บานหลังอื่น (เปนเจาของ)

         จาก 1,000 บาท

         ลดเหลือ 100 บาท

อัตราภาษีเริ่มตน รอยละ อัตราภาษีเริ่มตน รอยละ

อัตราภาษีเริ่มตน รอยละ
อัตราภาษีเริ่มตน รอยละ

0.01 

0.3 
0.3 

0.02 


