
  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 วันเริ่มการจัดเก็บภาษี  
1 มกราคม 2563  
        ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ที่จะน ำมำใช้ จัดเก็บ
แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมด
จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น  โดยไม่
ต้องน ำส่งเป็นรำยได้ของรัฐบำลส่วนกลำง  
         หลักการจัดเก็บภาษี  
  บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลมีหน้ำที่เสียภำษี  
   ผู้จัดเก็บภำษีน ำไปใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
   ฐำนภำษีคิดจำกมูลค่ำของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  
   อัตรำภำษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มตำมฐำนภำษี  
   ผู้มีหน้ำที่เสียภำษี ได้แก่ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจ้ำของที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้ำง ผู้ครอบครองหรือท ำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงอันเป็น
ทรัพย์สินของรัฐ  
   ทรัพย์สินที่ต้องเสียภำษี ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และ ห้องชุด  
   ฐำนภำษี คิดจำกมูลค่ำทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง โดยค ำนวณจำก
รำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และห้องชุด ตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดินกรมธนำรักษ์ โดยสิ่งปลูกสร้ำงในแต่ละประเภทจะมีรำคำประเมินกลำงที่
แตกต่ำงกันไป ทั้งนี้ รำคำประเมินกลำงของทั้งที่ดินและ สิ่งปลูกสร้ำงจะมีกำร
ปรับตำมรอบบัญชีกำรประเมินรำคำทุก 4 ปี  
  อัตรำภำษี ได้มีกำรแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเป็น 4 กลุ่ม ตำม
ลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อำศัย พำณิชยกรรม และ
ที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ อัตรำภำษีที่ใช้จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตำม
มูลค่ำของฐำนภำษี  
  ถ้ำที่ดินเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ ไม่ว่ำภำระภำษีจะสูงขึ้นหรือลดลง ผู้
เสียภำษีต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่รู้เหตุว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง  

 
 
 
 
 

 
มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็นฐานภาษี (ม.35)  
 

  ที่ดิน = รำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  
  สิ่งปลูกสร้ำง = รำคำประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้ำง เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณ  
  สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุด = รำคำประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณ  
 กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่มีรำคำประเมินทุนทรัพย์ กำรค ำนวณมูลค่ำ
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำรและเง่ือนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
      ประเภทและมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษี 

ประเภท เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
1 )  ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ 
เกษตรกรรม (ม.40) 

เกษตรกรรม (ม.40)  
- ย ก เว้ น  5 0  ล้ ำ น บ ำท แ รก           
ต่อ เขต อปท. 

ไม่ยกเว้น 

2) เป็นที่อยู่อำศัย(ม.
41) 

- เป็นเจ้ำของที่ดินและสิ่งปลูก สร้ำง มี
ชื่อในทะเบียนบ้ำน ยกเว้น 50 ล้ำนบำท
แรก 
 - เป็นเจ้ำของสิ่งปลูกสร้ำง ไม่ได้ เป็น
เจ้ำของที่ ดิน มีชื่อใน ทะเบียนบ้ำน 
ยกเว้น 10 ล้ำนบำทแรก  
(1 คน  มี ชื่ ออยู่ ไ ด้แค่  1 บ้ ำน  จึงได้
ยกเว้นแค่แห่งเดียวที่มีชื่ออยู่) 

ไม่ยกเว้น 

3) ใช้ประโยชน์อื่นๆ ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น 
4) ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำ ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น 

อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี อัตราภาษีใน 2 ปีแรก 
(เริ่ม 1 มกราคม 2563) 

1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดำ 
มูลค่ำทรัพย์สิน (บำท) อัตรำภำษีตอ่ปี  (ม.94(1)) 

50 ล้ำนแรก ยกเว้น  
ส่วนที่ไม่เกิน 75 ล้ำน 0.01 % (ล้ำนละ 100) 
ส่วนที่เกิน 75 ล้ำน แต่ไม่เกิน 100 ล้ำน 0.03 % (ล้ำนละ 300) 
ส่วนที่เกิน 100 ล้ำน แต่ไม่เกิน 500 ล้ำน 0.05 % (ล้ำนละ 500) 
ส่วนที่เกิน 500 ล้ำน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ำน 0.07 % (ล้ำนละ 700) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้ำน 0.10 % (ล้ำนละ 1,000) 
การค านวณ เอำมูลค่ำทรัพย์สิน 50 ล้ำนบำท มำหักก่อน แล้วจึงน ำส่วนที่เกินมำ
ค ำนวณ ตำมตำรำง (ม.40 และ 95) 
 
 
 
 
 

 
2. กรณี ทีดินและสิ่งปลูกสร้ำง ของบุคคลธรรมดำ เป็นที่อยู่อำศัยและ มีชื่อใน
ทะเบียนบ้ำน 

มูลค่ำทรัพย์สิน (ล้ำนบำท) 
อัตรำภำษีต่อปี              

(ม.94 (2)) 
50 ล้ำนแรก ยกเว้น (ม.41) - 
ส่วนที่ไม่เกิน 25 ล้ำน 0.03 % (ล้ำนละ 300) 
ส่วนที่เกิน 25 ล้ำน แต่ไม่เกิน 50 ล้ำน 0.05 % (ล้ำนละ 500) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้ำน   0.10 % (ล้ำนละ 1,000) 
การค านวณ เอำมูลค่ำทรัพย์สิน 50 ล้ำนบำทแรก มำหักก่อน แล้วจึงน ำส่วนที่เกินมำค ำนวณ 
ตำมตำรำง (ม.41 และ 95) 
3. กรณี สิ่งปลูกสร้ำง (ไม่ได้เป็นเจ้ำของที่ดิน) ของบุคคลธรรมดำเป็นที่อยู่อำศัย
และมีชื่อในทะเบียนบ้ำน 

มูลค่ำทรัพย์สิน (ล้ำนบำท) 
อัตรำภำษีต่อปี          

 (ม.94 (3)) 
10 ล้ำนแรก ยกเว้น (ม.41) - 
ส่วนที่ไม่เกิน 40 ล้ำน 0.02 % (ล้ำนละ 200) 
ส่วนที่เกิน 40 ล้ำน แต่ไม่เกิน 65 ล้ำน 0.03 % (ล้ำนละ 300) 
ส่วนที่เกิน 65 ล้ำน แต่ไม่เกิน 90 ล้ำน 0.05 % (ล้ำนละ 500) 
ส่วนที่เกิน 90 ล้ำน   0.10 % (ล้ำนละ 1,000) 
การค านวณ เอำมูลค่ำทรัพย์สิน 10 ล้ำนบำทแรก มำหักก่อน แล้วจึงน ำส่วนที่เกินมำค ำนวณ 
ตำมตำรำง (ม.41 และ 95) 
4. กรณี ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ใช้อยู่อำศัยแบบอื่นๆ 

มูลค่ำทรัพย์สิน (ล้ำนบำท) อัตรำภำษีตอ่ปี (ม.94 (4)) 
0 ถึง 50 ล้ำน 0.02 % (ล้ำนละ 200) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้ำน แต่ไม่เกิน 75 ล้ำน 0.03 % (ล้ำนละ 300) 
ส่วนที่เกิน 75 ล้ำน แต่ไม่เกิน 100 ล้ำน 0.05 % (ล้ำนละ 500) 
ส่วนที่เกิน 100 ล้ำน   0.10 % (ล้ำนละ 1,000) 
5. กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจำกประกอบเกษตรกรรม
และเป็นที่อยู่อำศัย (พำณิขยกรรม) 

มูลค่ำทรัพย์สิน (ล้ำนบำท) อัตรำภำษีตอ่ปี (ม.94 (5)) 
0 ถึง 50 ล้ำน 0.30 % (ล้ำนละ 3,000) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้ำน แต่ไม่เกิน 200 ล้ำน 0.40 % (ล้ำนละ 4,000) 
ส่วนที่เกิน 200 ล้ำน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ำน 0.50 % (ล้ำนละ 5,000) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้ำน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้ำน 0.60 % (ล้ำนละ 6,000) 
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้ำน   0.70 % (ล้ำนละ 7,000) 
 
 
 
 
 

 สาระส าคัญของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 

 



 
 

6.กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่
สภำพ 

มูลค่ำทรัพย์สิน (ล้ำนบำท) อัตรำภำษีตอ่ปี (ม.94(6)) 
0 ถึง 50 ล้ำน 0.30 % (ล้ำนละ 3,000) 
ส่วนที่เกิน 50 ล้ำน แต่ไม่เกิน 200 ล้ำน 0.40 % (ล้ำนละ 4,000) 
ส่วนที่เกิน 200 ล้ำน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ำน 0.50 % (ล้ำนละ 5,000) 
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้ำน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้ำน 0.60 % (ล้ำนละ 6,000) 
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้ำน   0.70 % (ล้ำนละ 7,000) 
 

อัตราภาษีในเวลาปกติ (หลัง 2 ปีแรก) 
ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูก

สร้าง 
อัตราสูงสุดที่

ก าหนด 
ข้อยกเว้นกรณีเจ้าของ

เป็นบุคคลธรรมดา 
1) ใช้ประกอบเกษตรกรรม 
ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวน 
เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า (ม.
37) 

0 .1 5 % (2  ปี แ ร ก 
อั ต ร า สู ง สุ ด  คื อ 
0.10%) 

ยกเว้นมูลค่า 50 ล้านบาทแรก 
ต่อเขต อปท. 

2) เป็นที่อยู่อาศัย 0 .3 0 % (2  ปี แ ร ก 
อั ต ร า สู ง สุ ด  คื อ 
0.10%) 

- เป็นเจ้าของท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง มี ช่ือในทะเบียนบ้าน 
ยกเว้น 50 ล้านบาทแรก 
- เป็น เจ้าของสิ่ งปลูกส ร้าง
ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน มีช่ือใน
ทะเบียนบ้าน ยกเว้น 10 ล้าน
บาทแรก 

3 )  ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ อื่ น  ๆ 
นอกจากเกษตรกรรมหรือท่ี
อยู่อาศัย 

1.20% ไม่ยกเว้น 

4) ท้ิงไว้ว่างเปล่า 1.20% ไม่ยกเว้น 

 
มาตรา 96 เพื่อเป็นกำรบรรเทำกำรช ำระภำษี ใน 3 ปีแรกของกำรจัดเก็บภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำม พ.ร.บ.นี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส ำหรับเจ้ำของ 
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในกำรประกอบ  
 

 

 
 
เกษตรกรรม  
มาตรา 97 ผู้ที่เคยเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินหรือภำษีบ ำรุงท้องที่และต้องเสีย
เพิ่มขึ้นจำกเดิม เนื่องจำกกฎหมำยนี้ ส่วนต่ำงเมื่อเทียบกับแบบเดิม จะได้บรรเทำ
ภำระ ดังนี้  
1. ปีที่ 1 จ่ำยแบบเดิม + 25 % ของส่วนต่ำง  
2. ปีที่ 2 จ่ำยแบบเดิม + 50 % ของส่วนต่ำง  
3. ปีที่ 3 จ่ำยแบบเดิม + 75 % ของส่วนต่ำง  
 ผู้จ่ายภาษี    
-  ผู้มีชื่อเป็นเจ้ำของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง ณ วันที่ 1 มกรำคม ของปีนั้น  
-  ผู้จ่ำยภำษี ต้องจ่ำยทุกปี (มำตรำ 9)  
-  ช ำระภำษี ภำยในเดือน เมษำยน ของปีนั้น (มำครำ 46)  
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  
-  ในกรณีผู้เสียภำษีมิได้ช ำระภำษีภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 
40 ของภำษีที่ค้ำงช ำระ (มำตรำ 68) เว้นแต่ผู้เสียภำษีได้ช ำระก่อนจะได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10  
-  มิได้ช ำระภำษีภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อย 1 ต่อเดือน ของ 
ภำษีที่ค้ำงช ำระ นอกเหนือจำกเบี้ยปรับ 40% (มำตรำ 70)  
 

สรุปเกณฑ์ส าหรับคนมีบา้น 
 1. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดำ คือเป็นเจ้ำของบ้ำนและที่ดิน หรือ คอนโด 
พร้อมมีชื่อในทะเบียนบ้ำนนั้นด้วย ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำ 50 ล้ำนบำทแรก 
ส่วนเกินคิดตำมอัตรำภำษี  
2. ที่อยู่รอง ของบุคคลธรรมดำ คือ เป็นเจ้ำของแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน เสีย
ภำษีตั้งแต่บำทแรก  
3. ที่อยู่หลัก ของบุคคลธรรมดำ คือเป็นเจ้ำของบ้ำน มีชื่อในทะเบียนบ้ำน แต่
ไม่ได้เป็นเจ้ำของที่ดิน ได้รับยกเว้นภำษีมูลค่ำ 10 ล้ำนบำทแรก 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

สรุปสาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2563 

 

 
 
 
 
 

 

เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

กองคลัง งานผลประโยชน์  199 หมูท่ี่ 5  ต าบลแม่ขา่ อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50320 

โทรศัพท์ 053 – 884584 ต่อ 19 โทรสาร 053 – 885181 


