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ภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง 
          ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ห้องชุด ที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ จะต้องเสียภาษีที่ดิน ตามที่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ก าหนด ซึ่งบางกรณีอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี รวมทั้งอาจมีการประกาศลดภาษีเพ่ิมเติม
เป็นกรณีพิเศษในแต่ละปี เช่น ในปี 2563 ปรับลดภาษีท่ีต้องจ่ายให้ถึง 90% เพ่ือบรรเทาภาระภาษีจาก
สถานการณ์โควิด 19 

 

          และล่าสุด ครม. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ไฟเขียวขยายเวลาปรับลดอัตราการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ลง 90% เช่นเดียวกับปี 2563 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในช่วงโควิด 19 ระลอกใหม่ ดังนั้น ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 จะเสียภาษีในอัตรา
เพียง 10% เท่านั้น 

 

          อย่างไรก็ตาม ส าหรับคนที่มีอสังหาริมทรัพย์ครอบครองเป็นจ านวนมากกว่า 2 แห่ง หรือมี
ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่ดินรกร้าง จะต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่าประเภทอ่ืน ๆ จึงต้องมองหาวิธีที่
จะช่วยให้จ่ายภาษีน้อยลง ซึ่งควรด าเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มกราคม ถึงช่วยประหยัด
ภาษีได้ แต่ก่อนจะไปดูว่าต้องวางแผนอย่างไร ตามมาท าความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินให้ชัดเจนกันก่อน   

 

https://money.kapook.com/view200995.html
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ใครต้องเสียภาษีที่ดิน 

 เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง/เจ้าของห้องชุด (ไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นเจ้าบ้าน เพราะหากเจ้าบ้าน
ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่มีชื่อในโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น เจ้าบ้านก็ไม่ใช่ผู้ที่ต้องเสียภาษี) 
  

 ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ เช่น ผู้เช่าที่ราชพัสดุอยู่ แม้ไม่ได้
เป็นเจ้าของที่นั้น ๆ แต่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายฉบับนี้ 
  

 เป็นผู้ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นอยู่ในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น เช่น 
หากซื้อคอนโดมิเนียมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะยังไม่ต้องเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 
2564 เพราะยังไม่ได้ครอบครองในวันที่ 1 มกราคม 2564 แต่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างในปี 2565 

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 

 
ภาพจาก ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

          อัตราการเกบ็ภาษีท่ีดิน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 
เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, อ่ืน ๆ (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดอัตราภาษีเป็น
รูปแบบขั้นบันไดเพ่ิมข้ึนตามมูลค่าราคาประเมิน  

 

https://money.kapook.com/tax
http://www.fpo.go.th/main/General-information-public-service/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.aspx


 
 

                                                                                                                      คูม่ือประชาชน เทศบาลต าบลสนัมะเค็ด 

          ส าหรับในปี 2564 มีกรณียกเว้นและลดภาษีบางประการ รวมทั้งให้ปรับลดจ านวนเงินที่
ต้องจ่ายภาษีลง 90% จึงคิดอัตราภาษี ดังนี้  

1. ที่ดินเกษตรกรรม 

 เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา : ในปี 2564 ไม่ต้องเสียภาษีท่ีดิน 

 เจ้าของเป็นนิติบุคคล : ในปี 2564 เสียภาษีท่ีดินตามอัตราปกติ คือ 

 

         ทั้งนี้ ในปี 2564 มีประกาศปรับลดจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีที่ดินลง 90% ผู้ครอบครองจึง
เหลือจ่ายภาษีเพียง 10% เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 

 นิติบุคคลมีที่ดินเกษตรกรรม มูลค่า 70 ล้านบาท ปกติต้องเสียภาษี 7,000 บาท แต่ปี 2564 ได้
ลด 90% เหลือจ่ายเพียง 700 บาท 

2. ที่พักอาศัย 

          ไมว่่าจะเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัยเอง หรือให้เช่าเพ่ืออยู่อาศัย รวมถึงบ้าน 
หอพัก อพาร์ตเมนต์ คอนโด ที่ปล่อยเช่ารายเดือน จะเก็บภาษีในหมวดที่พักอาศัย โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ 

2.1 บ้านหลังหลัก (บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของท้ังท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
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          กรณีบ้านหลังหลัก (เป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง + มีชื่อในทะเบียนบ้าน) มีราคาไม่ถึง 
50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี แต่ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท ให้เสียภาษีตามอัตราปกติ 

 

          ทั้งนี้ ในปี 2564 มีประกาศปรับลดจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีท่ีดินลง 90% ผู้ครอบครอง
จึงเหลือจ่ายภาษีเพียง 10% เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 

 มีบ้านหลังหลักพร้อมที่ดิน มูลค่า 60 ล้านบาท ดังนั้น ทรัพย์สินส่วน 50 ล้านบาทแรก ส่วนที่เหลือ
อีก 10 ล้านบาท น ามาค านวณภาษี 0.03% เท่ากับต้องเสียภาษี 3,000 บาท แต่ในปี 2564 ได้
ส่วนลด 90% จึงเสียภาษีเพียง 300 บาท 

2.2 บ้านหลังหลัก (บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

          กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดินเช่า) และมีชื่iอในทะเบียน
บ้านในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น จะต้องเสียภาษี ดังนี้ 
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          ทั้งนี้ ในปี 2564 มีประกาศปรับลดจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีท่ีดินลง 90% ผู้ครอบครอง
จึงเหลือจ่ายภาษีเพียง 10% เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 

 มีบ้านบนที่ดินเช่า มูลค่า 10 ล้านบาทพอดี และมีชื่อในทะเบียนบ้าน เท่ากับไม่ต้องเสียภาษี 
 มีบ้านบนที่ดินเช่า มูลค่า 30 ล้านบาท และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ดังนั้น 10 ล้านบาทแรก ได้รับการ

ยกเว้น ส่วนที่เหลือ 20 ล้านบาท จะน ามาคิดภาษีที่ 0.02% เท่ากับต้องเสียภาษี 4,000 บาท แต่
ในปี 2564 ได้ส่วนลด 90% จึงเสียภาษีเพียง 400 บาท 

2.3 บ้านหลังอื่น ๆ เช่น บ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป หรือบ้านที่ไม่มีชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้าน 

          กรณีบุคคลนั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะมีมูลค่าเท่าไร
ก็ต้องเสียภาษี ตามอัตรานี้ 

 

          ทั้งนี้ ในปี 2564 มีประกาศปรับลดจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีท่ีดินลง 90% ผู้ครอบครอง
จึงเหลือจ่ายภาษีเพียง 10% เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 

 หากเรามีบ้านหลังที่ 2 มูลค่า 5 ล้านบาท ต้องคิดภาษี 0.02% เท่ากับต้องเสียภาษี 1,000 บาท 
แต่ในปี 2564 ได้ส่วนลด 90% จึงเสียภาษีเพียง 100 บาท 

3. ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 

         หมายถึง ที่ดินอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและการอยู่อาศัย เช่น เป็นที่ดินเพื่อเชิง
พาณิชย์ อย่างโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ โรงงาน หอพักรายวัน เสียภาษีตามอัตราต่อไปนี้ 
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          ทั้งนี้ ในปี 2564 มีประกาศปรับลดจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีท่ีดินลง 90% ผู้ครอบครอง
จึงเหลือจ่ายภาษีเพียง 10% เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 

 หากเป็นเจ้าของร้านค้า มูลค่า 40 ล้านบาท ก็จะเสียภาษี 0.3% หรือ 120,000 บาท/ปี แต่ในปี 
2564 ได้ส่วนลด 90% เท่ากับต้องจ่ายภาษี 12,000 บาท 

4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ 

          หมายถึง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า 
จะต้องเสียภาษีดังนี้ 
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          นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้างเป็นเวลา 3 ปีติดตอ่กัน จะถูกเก็บภาษีเพ่ิมอีก 0.3% ในปีที่ 4 

และถูกเก็บเพ่ิมขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3% 

          อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 มีประกาศปรับลดจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีที่ดินลง 90% ผู้
ครอบครองจึงเหลือจ่ายภาษีเพียง 10% เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 

 มีที่ดินรกร้าง มูลค่า 10 ล้านบาท ต้องเสียภาษี 0.3% หรือ 30,000 บาท แต่ในปี 2564 ได้
ส่วนลด 90% เท่ากับต้องจ่ายภาษี 3,000 บาท 

วิธีค านวณภาษีที่ดิน 

 

1. ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 

          ภาษีที่ต้องจ่าย = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษี   

         โดยมูลค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพ้ืนที่ดิน  

2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

          ภาษีที่ต้องจ่าย = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษี   
         โดยมูลค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพ้ืนที่ดิน  

         มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพ้ืนที่สิ่ง
ปลูกสร้าง) - ค่าเสื่อมราคา 

3. ห้องชุด 

           ภาษีที่ต้องจ่าย = มูลค่าห้องชุด x อัตราภาษี   

          โดยมูลค่าห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพ้ืนที่ห้องชุด (ตร.ม.) 
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 ราคาประเมินทุนทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ กรมธนารักษ์   

  

 การหักค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามประเภทและระยะเวลาการก่อสร้าง ตามตารางนี้ 

 
ภาพจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กรณีใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประเภท ค านวณอย่างไร ? 

          ให้แยกกันค านวณตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น บ้านขนาด 50 ตารางวา 2 ชั้น ชั้นแรกเป็น
ร้านขายของ ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย ให้ค านวณภาษีชั้นแรกในอัตราที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม ส่วนชั้นบน ค านวณ
ตามอัตราภาษีท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศัย  

 
ภาพจาก ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/
http://www.dla.go.th/work/faq1.pdf
http://www.fpo.go.th/main/General-information-public-service/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.aspx
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เทคนิคประหยัดภาษีท่ีดิน 

* กรณีมีที่ดินเปล่า-ที่ดินรกร้าง 

 

          ที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ท าประโยชน์อันใด จะถูกเก็บภาษีในอัตราสูง คือเริ่มต้น 0.3% และเมื่อ
ปล่อยรกร้างเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน จะถูกเก็บภาษีเพ่ิมอีก 0.3% ในปีที่ 4 จึงมีค าแนะน าส าหรับคนมีที่ดิน
เปล่า ซึ่งต้องการประหยัดภาษี ดังนี้ 

1. เปลี่ยนที่ดินเปล่าให้เป็นที่ดินเกษตรกรรม 

     เพราะที่ดินเกษตรกรรมจะเสียภาษีถูกท่ีสุด คือ  

เจ้าของที่ดินเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรก (ปี 2563-2565) ส่วนปี 2566 

เป็นต้นไป จะได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล แม้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ก็ยังเสียภาษีถูกกว่าประเภทที่ดินรก
ร้าง  

          ยกตัวอย่างเช่น เรามีที่ดินรกร้างมูลค่า 30 ล้านบาท ต้องเสียภาษีอัตรา 0.3% คิดเป็น 
90,000 บาท แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นที่ดินเกษตรกรรม จะไม่ต้องเสียภาษีเลย เพราะได้รับการยกเว้น 

 

          อย่างไรก็ตาม ที่ดินเกษตรกรรมจะต้องมีการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ แต่ไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้แค่ 
10 ต้น แล้วจะเปลี่ยนที่ดินรกร้างให้เป็นที่ดินเกษตรกรรมได้เลย เนื่องจากค าว่าที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้อง
ปลูกต้นไม้ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดด้วย เช่น 

 กล้วย : ขั้นต่ า 200 ต้น/ไร่ 
 ขนุน : ขั้นต่ า 25 ต้น/ไร่ 
 ทุเรียน : ขั้นต่ า 20 ต้น/ไร่ 
 ฝรั่ง : ขั้นต่ า 45 ต้น/ไร่ 
 มะม่วง : ขั้นต่ า 20 ต้น/ไร่ 
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 มะพร้าวอ่อน : ขั้นต่ า 20 ต้น/ไร ่
 มะนาว : ขั้นต่ า 50 ต้น/ไร่ 
 ยางพารา : ขั้นต่ า 80 ต้น/ไร่ 

2. แบ่งแปลงที่ดินให้มีขนาดเล็กลง 

          ที่ดินแปลงใหญ่มีมูลค่าสูงจะเสียภาษีอัตราสูงกว่าที่ดินแปลงเล็กตามอัตราภาษีข้ันบันได หลาย
คนจึงใช้วิธีแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงเล็ก ๆ หรือโอนที่ดินที่แบ่งแล้วให้เป็นชื่อภรรยา ชื่อลูก อย่างไรก็ตาม หากมี
การโอนที่ดินต้องพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนด้วย   

3. แบ่งที่ดินเกษตรกรรมให้กระจายอยู่คนละ อปท. 

          กรณีมีที่ดินเกษตรกรรมในนามบุคคลธรรมดา การกระจายที่ดินให้อยู่คนละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) จะช่วยลดภาษีได้อีกทาง เพราะแม้ว่าปี 2564-2565 จะไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่ในปี 
2566 เป็นต้นไป ซึ่งต้องเสียภาษีตามปกติ ก็จะได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. ใช้เป็นพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีท่ีดิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินยินยอมให้ราชการใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ เช่น ใช้เป็นสวนสาธารณะของชุมชน เป็นสนามกีฬาของชุมชน เป็นต้น โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าของทรัพย์สินจัดท าข้อตกลงร่วมกันให้ใช้ทรัพย์สินนี้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะตลอดทั้งปีภาษี 
  

 นอกจากนี้ ยังมีกรณีลดภาษี เมื่อเจ้าของท่ีดินน าทรัพย์สินมาใช้เพื่อสาธารณะ โดยให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไป เช่น ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬา สวนสัตว์ สวนสนุก ที่จอดรถสาธารณะของรถไฟฟ้าหรือ
สถานีขนส่ง หรือน าจัดตั้งเป็นโรงเรียน โรงเรียนสอนศาสนา ตรงนี้กฎหมายได้ก าหนดให้ลดภาษีร้อยละ 
90 ของจ านวนภาษีท่ีต้องจ่าย (แต่การจัดตั้งนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) 

* กรณีทรัพย์สินนั้นมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน 

           เช่น ที่ดิน หรือห้องชุด มีเจ้าของร่วมกันหลายคน สามารถตกลงให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้จ่ายภาษี
ที่ดินคนเดียวก็ได้ หรือจะร่วมกันจ่ายก็ได้ 

กรณีลดหย่อน-ผ่อนปรนภาษีอ่ืน ๆ ท่ีควรรู้ 

1. กรณีต้องจ่ายภาษีที่ดินสูงกว่าภาษีโรงเรือน-ภาษีบ ารุงท้องที่ 

     ก่อนจะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของทรัพย์สินจะต้องเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน หรือภาษีบ ารุงท้องที่ ทุกปีอยู่แล้ว แต่เมื่อเปลี่ยนมาเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างแทน หากจ านวน
เงินที่ต้องจ่ายสูงกว่าจ านวนภาษีเดิมที่เสียอยู่ กฎหมายก็ยังผ่อนปรนให้ทยอยปรับภาษีส่วนที่เพ่ิมจากเดิม
ในช่วง 3 ปีแรก ดังนี้ 
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 ปีท่ี 1 จ่ายเท่ากับจ านวนภาษีเดิมที่จ่ายในปีก่อนใช้ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินฯ ภาษีส่วนที่เหลือให้จ่าย 
25%  

 ปีท่ี 2 จ่ายเท่ากับจ านวนภาษีเดิมที่จ่ายในปีก่อนใช้ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินฯ ภาษีส่วนที่เหลือให้จ่าย 50% 

 ปีท่ี 3 จ่ายเท่ากับจ านวนภาษีเดิมที่จ่ายในปีก่อนใช้ พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินฯ ภาษีส่วนที่เหลือให้จ่าย 75% 

ตัวอย่าง 
          นิติบุคคลมีที่ดินเกษตรกรรม มูลค่า 50 ล้านบาท ในปี 2562 เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 3,600 

บาท แต่ในปี 2564 เปลี่ยนจากการจ่ายภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต้องเสียภาษีอัตรา 
0.01% ดังนั้น ที่ดินมูลค่า 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษี 5,000 บาท เพิ่มจากเดิมที่เคยเสีย 5,000-

3,600 = 1,400 บาท 

 

          กรณีภาษีที่ดินมีจ านวนสูงกว่าภาษีบ ารุงท้องที่ที่เคยจ่าย จะได้รับการผ่อนปรน คือให้จ่ายภาษี 
ดังนี้ 

 ปีท่ี 1 จ่ายเท่าจ านวนเดิมคือ 3,600 บาท บวกด้วย 25% ของภาษีส่วนที่เกินมา 
(1,400*25% = 350 บาท) รวมจ่ายภาษี 3,600+350 = 3,950 บาท 

  

 ปีท่ี 2 จ่ายเท่าจ านวนเดิมคือ 3,600 บาท บวกด้วย 50% ของภาษีส่วนที่เกินมา 
(1,400*50% = 700 บาท) รวมจ่ายภาษี 3,600+700 = 4,300 บาท 

  

 ปีท่ี 3 จ่ายเท่าจ านวนเดิมคือ 3,600 บาท บวกด้วย 75% ของภาษีส่วนที่เกินมา 
(1,400*75% = 1,050 บาท) รวมจ่ายภาษี 3,600+1,050 = 4,650 บาท 

  

 ปีท่ี 4 เสียภาษีเต็มจ านวน ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินฯ คือ 5,000 บาท 
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ต้องเสียภาษีเม่ือไร ? 

 

     ตามกฎหมายได้ก าหนดระยะเวลาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
 ประกาศราคาประเมินที่ดิน : โดยปกติคือ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี แต่ส าหรับปี 2564 

กระทรวงมหาดไทยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 เดือน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด ดังนั้น 
ก าหนดการประกาศราคาประเมินที่ดิน จะเลื่อนเป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 

  

 แจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ : ภายในเดือนเมษายน 2564 เมื่อได้รับแจ้งให้ตรวจสอบ
อัตราภาษี ประเภทของภาษีที่จัดเก็บให้เรียบร้อย กรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ประเมินบ้านซึ่ง
เป็นที่พักอาศัย เป็นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะท าให้เสียภาษีมากข้ึน เราสามารถใช้สิทธิ์คัดค้าน
การประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ภดส.6 

  

 ช าระภาษี : ภายในเดือนมิถุนายน 2564 แต่หากต้องจ่ายภาษีเป็นจ านวนเกิน 3,000 บาท เรา
สามารถใช้สิทธิ์ขอผ่อนช าระภาษีได้ 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยไม่เสียดอกเบี้ย คือต้องจ่ายงวดที่ 1 ภายใน
เดือนมิถุนายน งวดที่ 2 เดือนกรกฎาคม และงวดที่ 3 เดือนสิงหาคม 2564 

  

 อปท. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช าระ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

เสียภาษีที่ดินที่ไหน ? 

     หลายคนเข้าใจผิดว่า กรมสรรพากรเป็นผู้เก็บภาษีที่ดิน แต่จริง ๆ แล้ว เราต้องจ่ายภาษีท่ีดินที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่นั้น ๆ คือ 
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 กรุงเทพฯ : ช าระภาษีที่ส านักงานเขตในพ้ืนที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ 
 เมืองพัทยา : ช าระภาษีที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
 ต่างจังหวัด : ช าระภาษีที่ส านักงานเทศบาล/ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบล/ที่ท าการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายก าหนด หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด 

กรณีเสียภาษีที่ดินเกินก าหนดเวลา   

          ถ้าเราไม่มาช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสียภาษีค้างช าระ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงิน
เพิ่ม ดังนี้ 
          1. หากไม่มาช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต่อมาได้มาช าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจ านวนภาษีค้างช าระ 
          2. หากมาช าระภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของ
จ านวนภาษีค้างช าระ 
          3. หากมาช าระภาษีภายหลังจากท่ีก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจ านวน
ภาษีค้างช าระ 
          4. หากไม่ได้ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจ านวนภาษีค้าง
ช าระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน 
          5. กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายก าหนดเวลาช าระภาษี และได้ช าระภายในก าหนดเวลาที่ขยายให้นั้น 
ให้คิดเงินเพ่ิมตามข้อ 1-4 ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน 
          6. เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยเราจะต้องยื่นค า
ร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือของดเบี้ยปรับของภาษีท่ีค้างช าระ 

          เมื่อเราท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องเสียภาษี

เท่าไร หรือต้องท าอย่างไรถึงช่วยประหยัดภาษี ทีนี้ก็สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนจัดการเรื่องภาษีได้

อย่างถูกต้องต่อไป เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ 

                                                           

 


