
สาระส าคญัของ พ.ร.บ.ภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง 

     พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562วนัเร่ิมบงัคบัใช ้           
กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 วนัเร่ิมจดัเก็บภาษี 1 มกราคม 2563 

         ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ ท่ีจะน ามาใช ้
จดัเก็บ   แทนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บอยูใ่นปัจจุบนั  โดยรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจะเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือ
น าไปใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดข้องรัฐบาล
ส่วนกลาง 

หลกัการจดัเกบ็ภาษ ี

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหนา้ท่ีเสียภาษี                                                 
ผูจ้ดัเก็บภาษีน าไปใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน                                                 
ฐานภาษีคิดจากมูลค่าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง                                      
อตัราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบนัไดเพ่ิมตามฐานภาษี                                           
ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี  ไดแ้ก่  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้าง  ผูค้รอบครองหรือท าประโยชน์ในท่ีดินหรือส่ิงปลูก
สร้างอนัเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ                                                            
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษี  ไดแ้ก่ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างและห้องชุด                                                                           
ฐานภาษี คิดจากมูลค่าทั้งหมดของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  โดยค านวจจาก
ราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดิน ส่ิงปลูกสร้างและห้องชุด  ตามประมวล
กฎหมายท่ีดินกรมธนารักษ ์ โดยส่ิงปลูกสร้างในแต่ละประเภทจะมีราคา
ประเมินกลางท่ีแตกต่างกนัไป  ทั้งน้ี  ราคาประเมินกลางของทั้งท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้างจะมีการปรับตามรอบบญัชีการประเมินราคาทุก 4 ปี                                                                                   
อตัราภาษี  ไดมี้การแบ่งประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตาม
ลกัษจะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  ไดแ้ก่ เกษตรกรรม ท่ีอยูอ่าศยั พาจิชยกรรม 
และท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า  อตัราภาษีท่ีใชจ้ดัเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบนัได
เพ่ิมข้ึนตามมูลค่าของฐานภาษี                                                                                     
ถา้ท่ีดินเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน ์ ไม่วา่ภาระภาษีจะสูงข้ึนหรือลดลง  
ผูเ้สียภาษีตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง
ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใน 60 วนั  นบัตั้งแต่รู้เหตุวา่มีการ
เปล่ียนแปลง 

 

 

    มูลค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีใชคิ้ดเป็นฐานภาษี(ม.35)                                                           
ท่ีดิน = ราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดิน เป็นเกจฑใ์นการค านวจ                         

ส่ิงปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพยส่ิ์งปลูกสร้าง  เป็นเกจฑใ์นการ
ค านวจ                                                                                        

 ส่ิ        ส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นห้องชุด  = ราคาประเมินทุนทรัพยห์้องชุด เป็นเกจฑ์
ในการค านวจ                                                                                                     
ก          กรจีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย ์ การค านวจ
มูลค่าให้เป็นไปตามหลกัเกจฑ ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง                                    

ประเภทและมูลค่าทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างทีไ่ด้รับยกเว้นภาษ ี

ประเภท เจา้ของเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
1.การประกอบ
เกษตรกรรม(ม.40) 

เกษตรกรรม(ม.40) 
-ยกเวน้ 50 ลา้นบาทแรกต่อเขต 
อปท. 
 

ไม่ยกเวน้ 

2.เป็นท่ีอยูอ่าศยั(ม.
41) 

-เป็นเจา้ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
มีช่ือในทะเบียนบา้น ยกเวน้ 50 
ลา้นบาทแรก 
-เป็นเจา้ของส่ิงปลูกสร้าง ไม่ได ้
เป็นเจา้ของท่ีดิน มีช่ือในทะเบียน
บา้น ยกเวน้ 10 ลา้นบาทแรก 

ไม่ยกเวน้ 

3.ใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ ไม่ยกเวน้ ไม่ยกเวน้ 
4.ทิ้งไวว้่างเปล่า ไม่ยกเวน้ ไม่ยกเวน้ 

อตัราภาษตีามมูลค่าของฐานภาษ ีอตัราภาษีใน 2 ปีแรก                                  
(เร่ิม 1 มกราคม 2563)                                                                            

1.กรจี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา 

มูลค่าทรัพยสิ์น (บาท) อตัราภาษีต่อปี (ม.94(1)) 
50 ลา้นแรก  ยกเวน้ - 
ส่วนท่ีไม่เกิน 75 ลา้น 0.01 % (ลา้นละ 100) 
ส่วนท่ีไม่เกิน 75 ลา้น แต่ไม่เกิน 100 ลา้น 0.03 % (ลา้นละ 300) 
ส่วนท่ีไม่เกิน 100 ลา้น แต่ไม่เกิน 500 ลา้น 0.05 % (ลา้นละ 500) 
ส่วนท่ีไม่เกิน 500 ลา้น แต่ไม่เกิน 1,000 ลา้น 0.07 % (ลา้นละ 700) 
ส่วนท่ีเกิน 1,000 ลา้น 0.10 % (ลา้นละ 1,000) 

การค านวณ เอามูลค่าทรัพยสิ์น 50 ลา้นบาท มาหกัก่อน แลว้จึงน าส่วนท่ีเกินมา
ค านวจ ตามตาราง(ม.40และ95) 

 

2. กรจี  ส่ิงปลูกสร้าง  ของบุคคลธรรมดาเป็นท่ีอยูอ่าศยัและมีช่ือในทะเบียน
บา้น 

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 ลา้นบาทแรก  มาหกัก่อน แลว้จึงน าส่วนท่ี
เกินมาค านวจ ตามตาราง(ม.41และ95)                                                               
3.กรจี  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 1,000 ลา้น 0.10 % (ลา้นละ 1,000) 
การค านวณ เอามูลค่าทรัพยสิ์น 50 ลา้นบาท มาหกัก่อน แลว้จึงน าส่วนท่ีเกินมา
ค านวจ ตามตาราง(ม.40และ95)                                                                          
4.กรจี ใชป้ระโยชน์อ่ืนๆใชอ้ยูอ่าศยัแบบอ่ืนๆ    

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.กรจี ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใชป้ระโยชน์อ่ืน นอกจากประกอบ
เกษตรกรรมและเป็นท่ีอยูอ่าศยั (พาจิชยกรรม) 

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) 
6.กรจี ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีทิ้งไวว้่างเปล่าหรือไม่ไดท้  าประโยชน์ตาม   
ควรแก่สภาพ 

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) 

อตัราภาษีในเวลาปกต ิ(หลงั 2 ปีแรก) 

ประเภทท่ีดินหรือส่ิง
ปลูกสร้าง 

อตัราสูงสุดท่ี
ก าหนด 

ขอ้ยกเวน้กรจีเจา้ของ
เป็นบุคคลธรรมดา 

1)ใชป้ระกอบ
เกษตรกรรมไดแ้ก่ ท  าไร่ 
ท  าสวน เล้ียงสตัว ์เล้ียง
สตัวน์ ้า (ม.37) 

0.15% (2 ปีแรก
อตัราสูงสุดคือ
0.10%) 

ยกเวน้มูลค่า 50 ลา้น
บาทแรก ต่อเขต อปท. 

2)เป็นท่ีอยูอ่าศยั 0.30% ( 2ปีแรก
อตัราสูงสุดคือ
0.10%) 

-เป็นเจา้ของท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง มีช่ือในทะเบียน
บา้น ยกเวน้ 50 ลา้นบาท

แรก 
-เป็นเจา้ชองส่ิงปลูกสร้าง
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน มีช่ือ
ในทะเบียนบา้น ยกเวน้ 10 
ลา้นบาทแรก 

3)ใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ
นอกจากเกษตรกรรม
หรือท่ีอยูอ่าศยั 

1.20% ไม่ยกเวน้ 

4)ทิ้งไวว้า่งเปล่า 1.20% ไม่ยกเวน้ 

มาตรา96 เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี ใน 3 ปีแรกของการจดัเก็บภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. น้ี ให้ยกเวน้การจดัเก็บภาษีส าหรับเจา้ของท่ีดิน
หรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและใชป้ระโยชน์ในการประกอบ 

เกษตรกรรม                                                                                          
มาตรา97 ผูท่ี้เคยเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและตอ้งเสีย
เพ่ิมข้ึนจากเดิม เน่ืองจากกฎหมายน้ี สาวนต่างเม่ือเทียบกบัแบบเดิม จะได้
บรรเทาภาระ ดงัน้ี                                                                                    
1.ปีท่ี 1 จ่ายแบบเดิม + 25 % ของส่วนต่าง                                                           
2.ปีท่ี 2 จ่ายแบบเดิม + 50 % ของส่วนต่าง                                                          
3.ปีท่ี 3 จ่ายแบบเดิม + 75 % ของส่วนต่าง                                                                      
ผูจ่้ายภาษี                                                                                                             
-ผูมี้ช่ือเป็นเจา้ของท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้าง จ วนัท่ี 1 มกราคม ของปีนั้น                   
-ผูจ่้ายภาษี ตอ้งจ่ายทุกปี (มาตรา 9)                                                                         
-ช าระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของปีนั้น (มาตรา 46 )                                           
เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม                                                                                         
-ในกรจีผูเ้สียภาษีมิไดช้ าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเบ้ียปรับร้อยละ40 
ของภาษีท่ีคา้งช าระ (มาตรา68 ) เวน้แต่ผูเ้สียภาษีไดช้ าระก่อนจะไดรั้บหนงัสือ
แจง้เตือน ให้เสียเบ้ียปรับร้อยละ10                                                                       
-มิไดช้ าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน ของ
ภาษีท่ีคา้งช าระ นอกเหนือจากเบ้ียปรับ40% (มาตรา 70 )                                    

สรุปเกณฑ์ส าหรับคนมบ้ีาน                                                                                 
1.ท่ีอยูห่ลกั  ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจา้ของบา้นและท่ีดิน หรือ คอนโด
พร้อมมีช่ือในทะเบียนบา้นนั้นดว้ย ไดรับยกเวน้ภาษีมูลค่า 50 ลา้นบาทแรก
ส่วนเกินคิดตามอตัราภาษี                                                                                          
2.ท่ีอยูร่อง ของบุคคลธรรมดา คือ เป็นเจา้ของแต่ไม่มีช่ือในทะเบียนบา้น เสีย
ภาษีตั้งแต่บาทแรก                                                                                                

3.ท่ีอยูห่ลกั ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจา้ของบา้น มีช่ือในทะเบียนบา้น แต่
ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน ไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่า 10 ลา้นบาทแรก 

 

                                                                                           

 

อตัราการจัดเกบ็ ภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน                                                         
อ  าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา 

กองคลงั  งานจดัเก็บรายได ้

หมู่ท่ี 1 ต าบลหินโคน อ าเภอจกัราช  

จงัหวดันครราชสีมา 30230 

โทรศพัท/์โทรสาร 044 950420-1 

 



 

                                                                                        

 

 


