
  
 
พระราชบญัญตัภิาษทีี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ.2562  
วนัเริม่บงัคบัใชก้ฎหมาย 13 มนีาคม 2562 วนัเริม่การจดัเกบ็ภาษ ี 
1 มกราคม 2563  
        ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ที่จะน ามาใช ้
จดัเก็บแทนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงท้องท่ี ที่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัเกบ็อยูใ่นปัจจุบนั โดยรายได้จากการจดัเก็บภาษี
ที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งทัง้หมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ของรฐับาล
ส่วนกลาง  
         หลกัการจดัเกบ็ภาษี  
   บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลมหีน้าที่เสยีภาษ ี 
   ผูจ้ดัเกบ็ภาษนี าไปใชใ้นการพฒันาทอ้งถิน่  
   ฐานภาษคีดิจากมูลค่าของที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง  
   อตัราภาษเีป็นรูปแบบขัน้บนัไดเพิม่ตามฐานภาษี  
   ผูม้หีน้าที่เสยีภาษ ีไดแ้ก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือ          
สิง่ปลูกสรา้งอนัเป็นทรพัยส์นิของรฐั  
   ทรพัยส์นิที่ตอ้งเสยีภาษ ีไดแ้ก่ ที่ดนิ สิง่ปลูกสรา้ง และ หอ้งชุด  
   ฐานภาษ ีคดิจากมูลค่าทัง้หมดของที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง โดยค านวณ
จากราคาประเมินทุนทรพัยท์ี่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตามประมวล
กฎหมายที่ดินกรมธนารกัษ์ โดยสิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภทจะมีราคา
ประเมินกลางที่แตกต่างกนัไป ทัง้น้ี ราคาประเมินกลางของทัง้ที่ดินและ 
สิง่ปลูกสรา้งจะมกีารปรบัตามรอบบญัชกีารประเมนิราคาทุก 4 ปี  
  อตัราภาษ ีไดม้กีารแบ่งประเภทที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งเป็น 4 กลุ่ม ตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย                
พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีที่ใช้จดัเก็บจะเป็น
รูปแบบขัน้บนัไดเพิม่ขึน้ตามมูลค่าของฐานภาษี  
  ถ้าที่ดินเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าภาระภาษีจะสูงขึน้หรือ
ลดลง ผูเ้สียภาษีต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ        
สิง่ปลูกสรา้งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่รู้เหตุ
ว่ามกีารเปลี่ยนแปลง  

 
 

มลูค่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างท่ีใช้คิดเป็นฐานภาษี (ม.35)  
  ที่ดนิ = ราคาประเมนิทุนทรพัยท์ี่ดนิ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
  สิง่ปลูกสรา้ง = ราคาประเมนิทุนทรพัยส์ิ่งปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์ในการ

ค านวณ  
 สิง่ปลูกสรา้งที่เป็นหอ้งชุด = ราคาประเมินทุนทรพัยห์้องชุดเป็นเกณฑ์
ในการค านวณ  

  กรณีที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรพัย์ การค านวณ
มูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

      ประเภทและมลูค่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างท่ีได้รบัยกเว้นภาษี 
ประเภท เจ้าของเป็นบคุคลธรรมดา นิติบคุคล 

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

เกษตรกรรม (ม.40)  
- ยกเว้น 50  ล้านบาทแรก           
ต่อ เขต อปท. 

ไม่ยกเวน้ 

2 )  เ ป็ นที่ อ ยู่ อ า ศัย   
(ม.41) 

-- เป็นเจ้าของทีด่นิและสิ่งปลูก สร้าง 
มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน ยกเว้น 50 ล้าน
บาทแรก 

 - เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  ไม่ได้ 
เป็นเจ้าของที่ดิน มชีื่อใน ทะเบียน
บ้าน ยกเวน้ 10 ลา้นบาทแรก  
(1 คน มชีื่ออยู่ได้แค่ 1 บ้าน จึงได้
ยกเวน้แค่แหง่เดยีวทีม่ชี ือ่อยู)่ 

ไม่ยกเวน้ 

3) ใชป้ระโยชน์อื่นๆ ไม่ยกเวน้ ไม่ยกเวน้ 
4) ทิง้ไวว่้างเปล่า ไม่ยกเวน้ ไม่ยกเวน้ 

อตัราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี อตัราภาษีใน 2 ปีแรก 

(เร่ิม 1 มกราคม 2563) 
1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา 

มูลค่าทรพัยส์นิ (บาท) อตัราภาษต่ีอปี         
(ม.94(1)) 

50 ลา้นแรก ยกเวน้  

ส่วนที่ไม่เกนิ 75 ลา้น 0.01 % (ลา้นละ 100) 

ส่วนที่เกนิ 75 ลา้น แต่ไม่เกนิ 100 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 

ส่วนที่เกนิ 100 ลา้น แต่ไม่เกนิ 500 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 

ส่วนที่เกนิ 500 ลา้น แต่ไม่เกนิ 1,000 ลา้น 0.07 % (ลา้นละ 700) 

ส่วนที่เกนิ 1,000 ลา้น 0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
การค านวณ เอามลูค่าทรพัยส์นิ 50 ลา้นบาท มาหกัก่อน แล้วจงึน า
ส่วนทีเ่กนิมาค านวณ ตามตาราง (ม.40 และ 95) 

2. กรณี ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา เป็นที่อยู่อาศัยและ     
มชีื่อในทะเบยีนบา้น 

มลูค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) 
อตัราภาษตีอ่ปี              
(ม.94 (2)) 

50 ลา้นแรก ยกเวน้ (ม.41) - 
ส่วนที่ไม่เกนิ 25 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนที่เกนิ 25 ลา้น แต่ไม่เกนิ 50 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนที่เกนิ 50 ลา้น   0.10 % (ลา้นละ 1,000) 

การค านวณ เอามลูค่าทรพัยส์นิ 50 ล้านบาทแรก มาหกัก่อน แล้วจึงน าส่วนทีเ่กินมา
ค านวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95) 
3. กรณี สิ่งปลูกสร้าง (ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) ของบุคคลธรรมดา            
เป็นที่อยูอ่าศยัและมชีื่อในทะเบยีนบา้น 

มลูค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) อตัราภาษตีอ่ปี          
 (ม.94 (3)) 

10 ลา้นแรก ยกเวน้ (ม.41) - 
ส่วนที่ไม่เกนิ 40 ลา้น 0.02 % (ลา้นละ 200) 
ส่วนที่เกนิ 40 ลา้น แต่ไม่เกนิ 65 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนที่เกนิ 65 ลา้น แต่ไม่เกนิ 90 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนที่เกนิ 90 ลา้น   0.10 % (ลา้นละ 1,000) 

การค านวณ เอามลูค่าทรพัยส์นิ 10 ล้านบาทแรก มาหกัก่อน แล้วจึงน าส่วนทีเ่กินมา
ค านวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95) 

4. กรณี ใชป้ระโยชน์อื่น ๆ ใชอ้ยูอ่าศยัแบบอื่นๆ 

มูลค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) 
อตัราภาษต่ีอปี          
(ม.94 (4)) 

0 ถงึ 50 ลา้น 0.02 % (ลา้นละ 200) 
ส่วนที่เกนิ 50 ลา้น แต่ไม่เกนิ 75 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนที่เกนิ 75 ลา้น แต่ไม่เกนิ 100 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนที่เกนิ 100 ลา้น   0.10 % (ลา้นละ 1,000) 

 5. กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจากประกอบ
เกษตรกรรมและเป็นที่อยูอ่าศยั 

มูลค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) อตัราภาษต่ีอปี          

(ม.94 (5)) 

0 ถงึ 50 ลา้น 0.30 % (ลา้นละ 3,000) 

ส่วนที่เกนิ 50 ลา้น แต่ไม่เกนิ 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) 

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

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

 



6.กรณี ที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสรา้งที่ทิง้ไวว่้างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตาม
ควรแก่สภาพ 

มูลค่าทรพัยส์นิ (ลา้นบาท) 
อตัราภาษต่ีอปี (ม.

94(6)) 
0 ถงึ 50 ลา้น 0.30 % (ลา้นละ 3,000) 
ส่วนที่เกนิ 50 ลา้น แต่ไม่เกนิ 200 ลา้น 0.40 % (ลา้นละ 4,000) 
ส่วนที่เกนิ 200 ลา้น แต่ไม่เกนิ 1,000 ลา้น 0.50 % (ลา้นละ 5,000) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 
ลา้น 

0.60 % (ลา้นละ 6,000) 

ส่วนที่เกนิ 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 
เล้ียงสตัว ์เล้ียงสตัว์น ้า (ม.
37) 

0.15% (2 ปีแรก 
อั ต ร า สู ง สุ ด  คื อ 
0.10%) 

ยกเว้นมูลค่า 50 ล้าน
บาทแรก ต่อเขต อปท. 

2) เป็นท่ีอยู่อาศยั 0.30% (2 ปีแรก 
อั ต ร า สู ง สุ ด  คื อ 
0.10%) 

- เป็นเจ้าของท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง มี ช่ื อใน
ทะเบียนบ้าน ยกเว้ น         
50 ล้านบาทแรก 
- เ ป็น เ จ้าของ ส่ิ งปลูก
สร้างไม่ได้เป็นเจ้าของ
ท่ีดิน มี ช่ือในทะเบียน
บ้าน ยกเว้น 10 ล้านบาท
แรก 

3 )  ใ ช้ ปร ะ โ ย ช น์ อ่ื น  ๆ 
นอกจากเกษตรกรรมหรือ
ท่ีอยู่อาศยั 

1.20% ไม่ยกเว้น 

4) ท้ิงไว้ว่างเปล่า 1.20% ไม่ยกเว้น 

มาตรา 96 เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษ ีใน 3 ปีแรกของการจดัเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.น้ี ให้ยกเว้นการจดัเก็บภาษี
ส าหรับเจ้าของ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้
ประโยชน์ในการประกอบ เกษตรกรรม  
  
 

มาตรา 97 ผูท้ี่เคยเสยีภาษโีรงเรอืนและที่ดนิหรอืภาษบี ารุงทอ้งที่และต้อง
เสยีเพิม่ขึน้จากเดมิ เน่ืองจากกฎหมายน้ี ส่วนต่างเมื่อเทียบกบัแบบเดิม 
จะไดบ้รรเทาภาระ ดงัน้ี  
1) ปีที่ 1 จ่ายแบบเดมิ + 25 % ของส่วนต่าง  
2) ปีที่ 2 จ่ายแบบเดมิ + 50 % ของส่วนต่าง  
3) ปีที่ 3 จ่ายแบบเดมิ + 75 % ของส่วนต่าง  

  
ผู้จ่ายภาษี -   
-  ผูม้ชีื่อเป็นเจา้ของที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสรา้ง ณ วนัที่ 1 มกราคม ของปีนัน้  
-  ผูจ้่ายภาษ ีตอ้งจ่ายทุกปี (มาตรา 9)  
-  ช าระภาษ ีภายในเดอืน เมษายน ของปีนัน้ (มาครา 46)  
เบีย้ปรบัและเงินเพ่ิม  
-  ในกรณีผูเ้สยีภาษีมิได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเบี้ยปรบั
รอ้ยละ 40 ของภาษทีี่คา้งช าระ (มาตรา 68) เวน้แต่ผูเ้สยีภาษไีดช้ าระก่อน
จะไดร้บัหนงัสอืแจง้เตอืน ใหเ้สยีเบีย้ปรบัรอ้ยละ 10  
-  มไิดช้ าระภาษภีายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อย 1 ต่อเดือน 
ของ ภาษทีี่คา้งช าระ นอกเหนือจากเบีย้ปรบั 40% (มาตรา 70)  

สรปุเกณฑส์ าหรบัคนมีบ้าน 
 1. ท่ีอยู่หลกั ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน หรือ 

คอนโด พร้อมมีชื่อในทะเบียนบ้านนัน้ด้วย ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า            
50 ลา้นบาทแรก ส่วนเกนิคดิตามอตัราภาษ ี 
2. ท่ีอยู่รอง ของบุคคลธรรมดา คอื เป็นเจา้ของแต่ไม่มชีื่อในทะเบียนบา้น 
เสยีภาษตีัง้แต่บาทแรก  
3. ท่ีอยู่หลกั ของบุคคลธรรมดา คอืเป็นเจา้ของบา้น มชีื่อในทะเบยีนบ้าน 
แต่ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของที่ดนิ ไดร้บัยกเวน้ภาษมีูลค่า 10 ลา้นบาทแรก 

 

สรุปสาระส าคัญ 

พระราชบัญญัติ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

พ.ศ.2562 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  

เทศบาลตำบ ุลท่งยั้ง อำเภอลับแล

จังหว ุัดอตรดิตถ์

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
51/6 หมู่ 3 ตำบ ุลท่งยั้ง อำเภอลับแล จังหว ุัดอตรดิตถ์ 53210

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
51/6 หมู่ 3 ตำบ ุลท่งยั้ง อำเภอลับแล จังหว ุัดอตรดิตถ์ 53210

กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
51/6 หมู่ 3 ตำบลท ุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรด ิตถ์ 53210  

โทร 055-816594




