






ผู้เสียภาษี



ผู้เสียภาษี



ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง



ฐานภาษี



ราคาประเมินทุนทรัพย/

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/


รูปแปลงท่ีดิน

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/






หลักเกณฑ/การใช=ประโยชน/ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร=างในการประกอบเกษตรกรรม

การใช=ประโยชน/ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร=าง

ในการประกอบเกษตร

ข=อ 1 ให8เพิ่มนิยามคำวDา “ประกอบการเกษตร” ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณYวDาด8วยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 

และที่แก8ไขเพิ่มเติม แตHไมHรวมถึง การประมง และ การทอผ=า

ข=อ 2 รวมชDวงเวลาประกอบการเกษตร และ พักการเกษตรเพื่อปรับปรุงดิน

ข=อ 3 รวมพื้นที่ตDอเน่ือง

ข=อ 4 ที่ดินและสิ่งปลูกสร8างที่ใช8ประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร

ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรให8เปjนที่ดินและสิ่งปลูกสร8างที่ใช8

ประกอบเกษตรกรรมตามข=อ 1

ข=อ 5 ที่ดินและสิ่งปลูกสร8างนอกจากข8อ 4 ให8เปjนไปตามหลักเกณฑYในคูDมือ

การข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปn 2561

- ความหนาแนDนของพืชตDอหนDวยพื้นที่ เชDน ไม8ผล/ไม8ยืนต8น 20 ต8นตDอไรD

ทั้งน้ี ในขณะสำรวจ หากมีพืชบางสDวนล8มตาย โดยพืชที่เหลือมีจำนวน

ไมDต่ำกวDา 2 ใน 3 ให8ถือวDาที่ดินดังกลDาวมีการใช8ประโยชนY

ในการประกอบเกษตรกรรม



75

25



40 
ลบ.

10 
ลบ.

100 ลบ.

100 ลบ. 10 ลบ. 40 ลบ.



!". หลกัเกณฑก์ารใช้ประโยชน์ที9ดินหรือสิ9งปลกูสร้างเป็นที9อยู่อาศยั

การใช้ประโยชน์ที9ดินหรือสิ9งปลกูสร้าง

เพื9อเป็นที9อยู่อาศยั

ข้อ ! นิยาม คอื บา้น ตกึ ตกึแถว หอ้งชดุ อาคาร โรงเรอืน กระทอ่ม แพ 

หรอืสิ?งปลกูสรา้งอื?นที?บุคคลใชอ้ยูอ่าศยั รวมถงึที?ดนิหรอืสิ?งปลกูสรา้ง

ที?ใชป้ระโยชน์ต่อเนื?อง

ข้อ F ไมร่วมถงึที?ดนิหรอืสิ?งปลกูสรา้งที?นําไปใหเ้ชา่หรอืหาประโยชน์

ยกเว้น J. การเชา่เพื?อที?อยูอ่าศยัโดยจดทะเบยีนการเชา่

ทั MงนีM ไมร่วมถงึเชา่ชว่ง

N. การเชา่เพื?ออยูอ่าศยัโดยมหีนงัสอืสญัญาเชา่หรอืใหท้าํประโยชน์

จากหน่วยราชการ (เชน่ กรมธนารกัษ ์สปก. 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรมป่าไม ้เป็นตน้)

V. การเชา่เพื?ออยูอ่าศยัโดยมหีนงัสอืสญัญาเชา่หรอืใหท้าํประโยชน์

จากสาํนกังานทรพัยส์นิพระมหากษตัรยิ์
15



!F. ยกเว้นฐานภาษีที9อยู่อาศยั เนื9องจากเจ้าของ

ย้ายชื9อออกจากทะเบียนบา้นด้วยเหตจุาํเป็นทางราชการ

บา้นหลงัหลกั

ที9มีชื9อในทะเบียนบา้น บา้นที9มีเหตจุาํเป็นทางราชการ

ให้ต้องย้ายชื9อเข้าในทะเบียน

บา้น
ให้ได้รบัสิทธิS ยกเว้นภาษี

กรณีที9อยู่อาศยัหลงัหลกั





บ"านเดี่ยวหลังเพ่ิงสร"างเสร็จหลังหนึ่งมีพ้ืนท่ีใช"สอยรวม 100 ตารางเมตร  
ปลูกบนท่ีดิน 1 ไรE ปลูกสร"างและใช"ประโยชนIเต็มพ้ืนท่ี 
กำหนดให" ราคาประเมินท่ีดินตารางวาละ 50,000 บาท 
   ราคาประเมินทุนทรัพยIส่ิงปลูกสร"าง 
   ตารางเมตรละ 7,500 บาท 

มูลค%าบ(าน = 100 x 7,500 = 750,000 บาท 

มูลค%าท่ีดิน = 1 x 400 x 50,000 = 20,000,000 บาท 

มูลค%ารวม = 750,000 + 20,000,000 = 20,750,000 บาท 

คำนวณภาษ ี
กรณีบ(านหลังหลัก บ(าน + ท่ีดิน (ยกเว(น 50 ล(านบาท) = ไม%ต(องเสียภาษี 

กรณีบ(านหลังหลัก บ(าน (ยกเว(น 10 ล(านบาท) (ท่ีดินจดทะเบียนการเช%า) 

 ยกเว(นเฉพาะตัวบ(าน ท่ีดินคิดปกติ = 4,000 บาท 

กรณีบ(านหลังอ่ืน = 4,150 บาท 









หลักเกณฑ/และวิธีการจัดเก็บภาษีกรณีการใช=ประโยชน/หลายประเภท

ลักษณะการทำประโยชน/ ท่ีดิน ท่ีดิน + สิ่งปลูกสร=าง สิ่งปลูกสร=าง

เจ=าของทำประโยชน/เอง û û û

กรณีให=เชHา เชHาท่ีดิน เชHาท่ีดิน + สิ่งปลูกสร=าง สิ่งปลูกสร=าง

o ผู=เชHารายเดียว û û û

o ผู=เชHาหลายราย ü ü û

การแบHงสHวนท่ีดินในการคำนวณภาษี

คำนวณตHอ ตามการใช=ประโยชน/รHวม



หลักเกณฑ/และวิธีการจัดเก็บภาษีกรณีการใช=ประโยชน/หลายประเภท

ใช=ประโยชน/รHวม
ตามแนวนอน

เม่ือแบHงฐานภาษีในการคำนวณภาษีแล=ว

ใช=ประโยชน/รHวม
ตามแนวตั้ง









คำนวณหาสัดส+วนต+าง ๆ  สัดส%วนที่อยู%อาศัย = 75 ÷ 100 = ร7อยละ 75

      สัดส%วนร7านค7า = 25 ÷ 100 = ร7อยละ 25

คำนวณหามูลค+า  

มูลค%าส่ิงปลูกสร7างที่อยู%อาศัย = 25 x 3 x 10,000 = 750,000 บาท 

มูลค%าส่ิงปลูกสร7างร7านค7า = 25 x 1 10,000 = 250,000 บาท 

มูลค%าที่ดินรวม = 1 x 400 x 1,250 = 1,000,000 บาท 

มูลค%าที่ดินส%วนที่อยู%อาศัย = 1,000,000 x 75% = 750,000 บาท 

มูลค%าที่ดินส%วนร7านค7า = 1,000,000 x 25% = 250,000 บาท 

คำนวณภาษี 
ส%วนที่อยู%อาศัย = (750,000 + 750,000) x อัตราภาษี = 1,500,000 x อัตราภาษี = ไม%เสีย (บ7านหลังหลัก) 

ส%วนร7านค7า = (250,000 + 250,000) x อัตราภาษี = 500,000 x อัตราภาษี = 1,500 บาท 

x 10,000 = 25,000 บาท

2,500

อาคารพาณิชย*เพ่ิงปลูกสร3างเสร็จ 4 ช้ัน ช้ันละ 25 ตารางเมตร  
ช้ันล@างทำร3านค3า ส@วนท่ีเหลือเปGนท่ีอยู@อาศัย ปลูกสร3างและใช3ประโยชน* 

แบบเต็มพ้ืนท่ีบนเนื้อท่ี 1 ไร@ (ส@วนท่ีอยู@อาศัยเจ3าของใช3เปGนบ3านหลังหลัก) 
กำหนดให3 ราคาประเมินอาคารพาณิชย*ตารางเมตรละ 10,000 บาท 

   ราคาประเมินท่ีดินตารางวาละ 1,250 บาท2,500



ม. 56

ม. 57



ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง



ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง



ท่ีดินและส่ิงปลูกสร=าง

ü สถานที่เลDนกีฬา
ü ที่จอดรถสาธารณะ

ลดร=อยละ 90
(กมธ.)

สถานอุดมศึกษา / โรงเรียน

ü สถานอุดมศึกษา 
ü โรงเรียนในระบบ 

ü โรงเรียนนอกระบบ 
(สอนศาสนา / ตาดีกา / ปอเนาะ)

ลดร=อยละ 90

(กมธ.)

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร=าง

ü สวนสัตวY
ü สวนสนุก

ลดร=อยละ 90
(กมธ.)

การลดหยHอนภาษี (มาตรา 55)
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การลดหยHอนภาษี (มาตรา 55)

ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร=างนำมาพัฒนาเปcน

โครงการจัดสรร (ตามกฎหมายจัดสรรท่ีดิน)
ü เพ่ืออยูDอาศัย (มติ ครม.)

ü เพ่ืออุตสาหกรรม
ลดร=อยละ 90 ไมHเกิน 3 ปe 

นับจากวันท่ีได=รับอนุญาตจัดสรรฯ

ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร=างนำมา

พัฒนาเปcนนิคมอุตสาหกรรม
ลดร=อยละ 90 ไมHเกิน 3 ปe

นับจากวันท่ีได=รับอนุญาตจัดต้ังนิคมฯ

ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร=างนำมา

พัฒนาเปcนอาคารชุดเพ่ืออยูHอาศัย
ลดร=อยละ 90 ไมHเกิน 3 ปe

นับจากวันท่ีได=รับอนุญาตกHอสร=าง
(มติ ครม.)

32

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร=างท่ีสร=างเสร็จ

กHอนกฎหมายมีผลบังคับใช= (Stock)
ลดร=อยละ 90 ไมHเกิน 2 ปe

นับจากวันท่ีกฎหมายมีผลใช=บังคับ

กลุHมโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย/



การลดหยHอนภาษี (มาตรา 55)

33

ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร=าง / ห=องชุด (มรดก)

o ได8รับเปjนมรดก
o ใช8เปjนบ8านหลังหลัก

o รับโอนมรดกกDอนกฎหมายมีผลใช8บังคับ
ลดร=อยละ 50

หมายเหตุ : เมื่อขายหรือโอน เจ8าของใหมD

จะไมDได8รับการลดหยDอนภาษี
(มติ ครม.)

ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร=าง (NPA)

ü อสังหาฯ รอการขายของสถาบันการเงิน
ü อสังหาฯ รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพยY

ü อสังหาฯ รอการขายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ลดร=อยละ 90 ไมHเกิน 5 ปe นับจากวันท่ีได=กรรมสิทธิ์

(มติ ครม.)

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร=างของ

โครงสร=างพ้ืนฐานด=านพลังงาน
ü โรงผลิตไฟฟ�า

ü เข่ือน
ลดร=อยละ 50

(กมธ.)



ทรัพย/สินของรัฐวิสาหกิจ

ท่ีอยูHระหวHางการพัฒนา

และยังมิได=ใช=หาผลประโยชน/

(กมธ.)

ทรัพย/สินสHวนกลาง

การเคหะแหHงชาติ

ทรัพย/สินของเอกชน

ท่ีใช=เปcนพิพิธภัณฑ/

เฉพาะสHวนท่ีใช=เปcน

แหลHงศึกษาเพ่ือการเรียนรู=

(กมธ.)

สิ่งปลูกสร=าง

บHอ ถนน ลาน รั้ว

ท่ีดินท่ีกฎหมาย

ห=ามทำประโยชน/

ทรัพย/สินของสำนักงานเศรษฐกิจ

และการค=าของตHางประเทศท่ีจัดตั้งข้ึน

ตามพันธกรณีในความตกลงระหวHาง

รัฐบาลไทยกับตHางประเทศ

(สคก.)

ทรัพย/สินมูลนิธิหรือองค/การ

สาธารณกุศลตามประกาศฯ

(กรมสรรพากร)

มาตรา 8 (7) 

(ประกาศฯ ฉบับท่ี 7)

การยกเว=นการจัดเก็บภาษี (มาตรา 8)
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การยกเว=นและลดหยHอนภาษี (มาตรา 8 และ 55)

ทางอากาศ ทางบก ทางราง

ลดคHาภาษีร=อยละ 90

(กมธ.)

o ทางวิ่ง (Runway)

o ทางขับ (Taxiway)
o ลานจอดอากาศยาน (Apron)
o หลุมจอดอากาศยานระยะไกล 

(Aircraft Stand)

o ทางยกระดับ

o ท่ีดินท่ีต้ังของถนนหรือ
ทางยกระดับ

o ท่ีดินท่ีเปjนลานจอดรถโดยสาร
สาธารณะในสถานีขนสDง
ผู8โดยสาร

o ท่ีดินและสิ่งปลูกสร8างท่ีใช8เปjน

ท่ีจอดรถยนตYสำหรับผู8โดยสาร
รถไฟฟ�า

ยกเว=นการจัดเก็บภาษี ท่ีดินวDางเปลDาท่ีกันไว8เพ่ือความปลอดภัย

ตามมาตรฐานฯ รอบบริเวณ
o ทางวิ่ง (Runway Strip)
o ทางขับ (Taxiway Strip)
o ลาดจอดอากาศยาน

(Apron Strip)

o หลุมจอดอากาศยานระยะไกล 
(Aircraft Stand Strip)

o ท่ีดินและสิ่งปลูกสร8างท่ีเปjน

เส8นทางเดินรถไฟ
o ท่ีดินและสิ่งปลูกสร8างท่ีเปjน

เส8นทางเดินรถไฟฟ�า

โครงสร=างพื้นฐานด=านคมนาคม



ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู
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การยกเว้นและลดหย่อนภาษี (มาตรา V และ WW)



Airport Rail Link

37

การยกเว้นและลดหย่อนภาษี (มาตรา V และ WW)



รถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้า สถานีลาดพร้าว

38

การยกเว้นและลดหย่อนภาษี (มาตรา V และ WW)



หลักเกณฑ/พิจารณาทรัพย/สินเอกชนเฉพาะสHวน
ท่ีได=ยินยอมให=ทางราชการจัดให=ใช=เพื่อสาธารณประโยชน/

ทรัพย/สินท่ีประชาชนได=ใช=ประโยชน/รHวมกัน

จัดทำข=อตกลงรHวมระหวHาง

สHวนราชการและเจ=าของทรัพย/สิน

สำเนาเอกสารให= อปท. ตรวจสอบ

ติดประกาศความยินยอม 

ณ ท่ีทำการ อปท.

ติดประกาศความยินยอม

ณ ท่ีซึ่งทรัพย/สินตั้งอยูH





















หลักเกณฑ/การงดเบี้ยปรับ

ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร=างถูกยึด

หรืออายัดตามกฎหมาย

ยื่นของดเบ้ียปรับเงินเพ่ิมของภาษีค=าง

ตHอผู=บริหารท=องถิ่น

ผู=บริหารท=องถิ่นมีอาจสั่งงดเบ้ียปรับ

นับแตHวันท่ีศาลมีคำสั่ง
นับแตHวันท่ีเจ=าหน=าท่ีผู=มีอำนาจตาม

กฎหมายมีคำสั่ง











กฎหมายลำดับรองภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร=าง

ฉบบัที9 รายชื9อกฎหมาย หมายเหตุ

1 พรฎ. กาํหนดลดภาษีสาํหรบัที9ดินและสิ9งปลกูสร้างบางประเภท พ.ศ. .... เขา้ ครม.

2 กฎกระทรวง ทรพัยสิ์นที9ได้รบัยกเว้นจากการจดัเกบ็ภาษี เขา้ ครม.

3 กฎกระทรวง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื9อนไขในการคาํนวณมลูค่าที9ดินหรือสิ9งปลกูสร้างที9ไม่มีราคาประเมินทุนทรพัย ์ พ.ศ. .... เขา้ ครม.

4 กฎกระทรวง หลกัเกณฑใ์นการงดเบีnยปรบั เขา้ ครม.

5 ประกาศฯ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคาํนวณการยกเว้นมลูค่าของฐานภาษีที9ดินและสิ9งปลกูสร้างซึ9งเจ้าของเป็นบคุคลธรรมดาใช้เป็นที9อยู่

อาศยัและมีชื9ออยู่ใน

ทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ์พ.ศ. ....

6 ประกาศฯ ยกเว้นภาษีที9ดินหรือสิ9งปลกูสร้างที9เป็นทรพัยสิ์นของมลูนิธิหรือองคก์ารหรือสถานสาธารณกศุล ตามพระราชบญัญติัภาษีที9ดิน

และสิ9งปลกูสร้าง พ.ศ. ....

7 ประกาศฯ หลกัเกณฑก์ารพิจารณาทรพัยสิ์นของเอกชนเฉพาะส่วนที9ได้ยินยอมให้ทางราชการจดัให้ใช้เพื9อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ....

8 ประกาศฯ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคาํนวณการยกเว้นมลูค่าของฐานภาษีที9ดินหรือสิ9งปลกูสร้างซึ9งเจ้าของเป็นบคุคลธรรมดาใช้ประโยชน์

ในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. ....
รว่ม มท.

9 ประกาศฯ หลกัเกณฑก์ารใช้ประโยชน์ที9ดินหรือสิ9งปลกูสร้างในการประกอบเกษตรกรรม พ.ศ. … รว่ม มท.

10 ประกาศฯ กาํหนดการใช้ประโยชน์ที9ดินหรือสิ9งปลกูสร้างเป็นที9อยู่อาศยั พ.ศ. .... รว่ม มท.

11 ประกาศฯ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัเกบ็ภาษีสาํหรบัที9ดินหรือสิ9งปลกูสร้างที9มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท พ.ศ. .... รว่ม มท.

12 ประกาศฯ การยกเว้นมลูค่าของฐานภาษีในการคาํนวณภาษีที9ดินและสิ9งปลกูสร้าง เนื9องจากเจ้าของได้ย้ายชื9อออกจากทะเบียนบา้น

เพราะเหตจุาํเป็นทางราชการ พ.ศ. ....
รว่ม มท.

13 พรฎ. กาํหนดอตัราจดัเกบ็ภาษีที9ดินและสิ9งปลกูสร้าง พ.ศ. .... เสนอปี N^_V
54
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