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ทำควำมเข้ ำใจภำษี ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำงก่อนเริ่ มเก็บปี 2563
สิน้ สุดการรอคอยสาหรับ “ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง” เพราะเมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2562 พ.ร.บ.ภาษีที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริม่ จัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.
ฉบับนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ซึ่งรายละเอียดการจัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้า งเป็ นอย่างไร หากมีที่ดนิ
หรือสิง่ ปลูกสร้าง ต้องเสียภาษีหรือไม่ ลองดูขอ้ มูลทีน่ ามาฝากกัน
ที่มำของภำษี ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ ำง
ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ไม่ใช่การเก็บภาษีใหม่ แต่เป็ นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อนามาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
และภาษีบารุงท้องที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีเดิม กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ ใ นที่ดนิ มากขึ้น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับสภาวะปั จจุบนั
ผู้มีหน้ ำที่เสียภำษี
ผูม้ หี น้าที่เ สีย ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง คือ เจ้าของที่ดินหรือ สิง่ ปลู กสร้าง เจ้าของห้อ งชุ ด และผู้ครอบครองหรือท า
ประโยชน์ในทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างอันเป็ นทรัพย์สนิ ของรัฐ โดยถ้าเป็ นเจ้าของหรือครอบครองที่ดนิ หรื อสิง่ ปลูกสร้างอยู่ในวันที่
1 มกราคม ของปี ใด ก็มหี น้าทีเ่ สียภาษีสาหรับปี นนั ้ ทัง้ นี้ ถ้าเจ้าของที่ดนิ และเจ้าของสิง่ ปลูกสร้างบนที่ดนิ นัน้ เป็ นคนละคนกัน
ให้ต่างคนต่างเสียภาษีเฉพาะส่วนทีต่ นเองเป็ นเจ้าของ
ส าหรับหน่ ว ยงานจัดเก็บภาษี คือ องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (อปท.) ได้แ ก่ เทศบาล องค์การบริห ารส่ว นต าบล
กรุง เทพมหานคร และเมือ งพัท ยา โดยจะส่ง แบบประเมิน แสดงจ านวนเงิน ภาษีที่ต้องช าระให้แ ก่ผเู้ สีย ภาษีภาย ในเดือ น
กุมภาพันธ์ของแต่ละปี และผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีตอ้ งชาระภาษีภายในเดือนเมษายนของปี นนั ้ ซึง่ อาจขอผ่อนชาระเป็ นรายงวดได้
วิธีกำรคำนวณภำษี
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิง่ ปลู กสร้าง พ.ศ. 2562 ได้แ บ่ง ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้างออกเป็ น 4 ประเภทตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ ได้แก่ (1) เกษตรกรรม (2) ที่อยู่อาศัย (3) พาณิชยกรรม และ (4) ที่ดนิ รกร้างว่างเปล่า ซึ่งการคิดภาษีจะใช้มูลค่า
ประเมินทุนทรัพย์จากกรมธนารักษ์ และมีการกาหนดเพดานภาษีสงู สุดของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างแต่ละประเภทไว้ดงั นี้

ประเภทที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้ำง

เพดำนภำษีสูงสุด

เกษตรกรรม

0.15%

ที่อยู่อำศัย

0.3%

พำณิ ชยกรรม

1.2%
1.2%
(ถ้ายังปล่อยทิ้งไว้ จะเพิม่ 0.3% ทุก 3 ปี
แต่อตั ราภาษีรวมไม่เกิน 3%)

ที่ดินรกร้ำงว่ำงป
ล่ำ

ข้อยกเว้นสำหรับเจ้ำของที่เป็ นบุคคลธรรมดำ
ยกเว้นมูลค่า 50 ล้านบาทแรก ของแต่ละเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
- บ้านหลังหลัก โดยเป็ นเจ้าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
และมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน ยกเว้นมูลค่า 50 ล้านบาทแรก
- บ้านหลังหลัก โดยเป็ นเจ้าของเฉพาะสิง่ ปลูกสร้าง และ
มีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน ยกเว้นมูลค่า 10 ล้านบาทแรก
ไม่ม ี
ไม่ม ี
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ทัง้ นี้ 2 ปี แรกของการเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ พ.ศ.2563 - 2564 อัตราภาษีทใี่ ช้จะเป็ นดังนี้
เกษตรกรรม เช่น ทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า หรือกิจการอื่นตามทีก่ าหนด โดยก่อ นคานวณภาษี ให้นามูลค่า
ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างหัก 50 ล้านบาทออกก่อน จึงนาส่วนทีเ่ หลือมาคูณกับอัตราภาษี
มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
ไม่เกิ น 50
50 - 125
125 - 150
150 - 550
550 - 1,050
มำกกว่ำ 1,050

อัตรำภำษี
ยกเว้น
0.01%
0.03%
0.05%
0.07%
0.10%

ตัวอย่างเช่น ที่ดนิ ทาสวนส้ม มูลค่า 75 ล้านบาท อยู่ในขัน้ อัตราภาษี 0.01% ก่อนคานวณภาษี ให้ห กั 50 ล้านบาทออก
ก่อน เหลือสุทธิ 25 ล้านบาท จึงเสียภาษีเท่ากับ 25 ล้านบาท x 0.01% = 2,500 บาท
ทัง้ นี้ เจ้าของทีด่ นิ เกษตรกรรมทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาจะได้รบั ยกเว้นภาษี 3 ปี แรกทีก่ ฎหมายบังคับใช้
ที่ อ ยู่ อำศัย พิจ ารณาก่อ นว่า บ้านที่อ ยู่ อ าศัย ของเราเข้าเงื่อ นไขใด หากเป็ น บ้านหลัง หลัก (เป็ นเจ้าของและมีช่อื ใน
ทะเบียนบ้าน) ให้นามูลค่าทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีมาหักออกก่อน จึงนาส่วนทีเ่ หลือมาคูณกับอัตราภาษี
บ้ำนหลังหลัก
(ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำง)
มูลค่ำ (ล้ำนบำท) อัตราภาษี
ไม่เกิ น 50
ยกเว้น
50 – 75
0.03%
75 – 100
0.05%
มำกกว่ำ 100
0.10%

บ้ำนหลังหลัก
(เฉพำะสิ่ งปลูกสร้ำง)
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราภาษี
ไม่เกิน 10
ยกเว้น
10 – 50
0.02%
50 – 75
0.03%
75 – 100
0.05%
มากกว่า 100
0.10%

บ้ำนหลังอื่นๆ
มูลค่า (ล้านบาท)
ไม่เกิน 50
50 – 75
75 – 100
มากกว่า 100

อัตราภาษี
0.02%
0.03%
0.05%
0.10%

ตัวอย่างเช่น บ้านพร้อมทีด่ นิ (เป็ นเจ้าของและมีช่อื ในทะเบียนบ้าน) มูลค่า 75 ล้านบาท อยู่ในขัน้ อัตราภาษี 0.03% ก่อน
คานวณภาษี ให้หกั 50 ล้านบาทออกก่อน เหลือสุทธิ 25 ล้านบาท จึงเสียภาษีเท่ากับ 25 ล้านบาท x 0.03% = 7,500 บาท
แต่ถา้ บ้านพร้อมทีด่ นิ (เป็ นเจ้าของและมีชอ่ื ในทะเบียนบ้าน) มูลค่า 50 ล้านบาทพอดี ก็จะไม่มภี าษีเกิดขึน้
พำณิ ชยกรรม หรือการใช้ทดี่ นิ เพื่อประโยชน์อ่นื นอกจากเกษตรกรรมหรือทีอ่ ยู่อาศัย รวมถึง ที่ดนิ รกร้างว่างปล่า ไม่ได้ทา
ประโยชน์ จะไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีใด ๆ
มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
ไม่เกิ น 50
50 – 200
200 – 1,000
1,000 – 5,000
มำกกว่ำ 5,000

อัตรำภำษี
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%

ทำควำมเข้ำใจภำษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงก่อนเริ่ มเก็บปี 2563
ตัวอย่างเช่น บ้านพร้อมทีด่ นิ ให้เช่า มูลค่า 10 ล้านบาท อยู่ในขันอั
้ ตราภาษี 0.3% จึงเสียภาษีเท่ากับ 10 ล้านบาท x 0.3%
= 30,000 บาท
ทัง้ นี้ ผูท้ เี่ คยเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หรือภาษีบารุงท้องที่ แต่ตอ้ งเสียภาษีเพิม่ ขึน้ เนื่องจากพ.ร.บ.ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูก
สร้างฉบับนี้ จะได้รบั การบรรเทาภาระภาษีชว่ ง 3 ปี แรก คือ พ.ศ.2563 – 2565 ดังนี้
ปี ที่ 1 จ่ายเท่าเดิม + 25% ของภาษีสว่ นต่าง
ปี ที่ 2 จ่ายเท่าเดิม + 50% ของภาษีสว่ นต่าง
ปี ที่ 3 จ่ายเท่าเดิม + 75% ของภาษีสว่ นต่าง
เมือ่ ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างได้ประกาศใช้อย่างเป็ นทางการแล้ว สาหรับผูท้ มี่ ที ดี่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างควรศึกษาข้อมูลเพื่อ
จัดการทรัพย์สนิ และวางแผนภาษีทเี่ กิดขึน้ รวมถึงอัตราภาษีทกี่ าหนดตามมูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างแต่ละประเภทตามตาราง
ข้างต้นนัน้ สาหรับใช้ในปี พ.ศ.2563 – 2564 ซึง่ หลังปี พ.ศ.2564 อัตราภาษีทใี่ ช้คานวณจะเป็ นอย่างไร ต้องมาติดตามกัน

