
ภาษท่ีีดนิและส่ิงปลูกสร้าง คืออะไร มีก่ีประเภท

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง หรือ พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างปี 2562 (พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้าง) ไดม้าแทนท่ีภาษีบาํรุงทอ้งท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน โดยผูท่ี้เคยเสียภาษีทั้งสองประเภทน้ีไปแลว้

ไม่ตอ้งเสียภาษีซํ้ าอีก แต่จะเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างแทน ซ่ึงภาษีท่ีดินใหม่น้ีจะจดัเกบ็ภาษีตามมูลค่าของ

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นครอบครอง โดยจะทาํการจดัเกบ็เป็นรายปี โดยแบ่งทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีท่ีดิน

ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี

- ท่ีอยูอ่าศยั

- เกษตรกรรม

- อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เกษตรกรรมและอยูอ่าศยั

- ท่ีรกร้างวา่งเปล่า

วตัถุประสงค์ในการเก็บภาษท่ีีดนิใหม่

ทั้งน้ี การออกขอ้ตกลงการเสียภาษีและส่ิงปลูกสร้างท่ีดินแบบใหม่นั้น กเ็พ่ือแกไ้ขปัญหาในดา้นการใชท่ี้ดินและ

ส่ิงปลูกสร้างครับ อาทิ แกปั้ญหาเร่ืองภาษีบาํรุงทอ้งท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน, ลดความเหล่ือมลํ้าของความ

รวยและความจน, แกปั้ญหาท่ีดินรกร้าง ใหท้าํมาใชป้ระโยชนไ์ดม้ากข้ึน, เพ่ิมรายไดใ้หก้บัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใหป้ระชาชนตรวจสอบการทาํงานของรัฐวา่มีการเกบ็ภาษีอยา่งเป็นธรรมใน

ทอ้งถ่ินครับ

1. ท่ีอยูอ่าศยัหลงัแรก (ตอ้งมีช่ือในทะเบียนบา้น)

มีบา้น 1 หลงั พร้อมท่ีดิน โดยบา้นและท่ีดินมีมูลค่ารวมกนัไม่เกิน 50 ลา้นบาท ไม่ตอ้งเสียภาษี

มีบา้นพร้อมท่ีดิน มูลค่าเกิน 50 ลา้นบาทข้ึนไป ในช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 จะเสียภาษีท่ีดินแบบขั้นบนัได

ตามมูลค่าของบา้นและท่ีดิน ตั้งแต่ 0.03 - 0.10% และหลงัจากปี 2565 เป็นตน้ไป จะเสียภาษีท่ีดินในอตัราไม่เกิน

0.3% ครับ

วธีิคาํนวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง สาํหรับคนท่ีมีบา้นพร้อมท่ีดิน มูลค่าเกิน 50 ลา้นบาทข้ึนไป



ภาษีท่ีดินท่ีตอ้งจ่าย = (มูลค่าบา้น - มูลค่าท่ีกฎหมายยกเวน้) x อตัราภาษีท่ีดิน

ตวัอยา่ง กรณีมูลค่าบา้นเกิน 50 ลา้น ใหน้าํตวัเลขเฉพาะส่วนท่ีเกินมาคาํนวนภาษีท่ีดินท่ีตอ้งจ่าย เช่น มูลค่าบา้น

70 ลา้น และมูลค่าท่ีกฎหมายยกเวน้คือ 50 ลา้น สูตรการคาํนวณภาษีท่ีดินคือ (70,000,000 - 50,000,000) x

0.03% เท่ากบัวา่เราจะเสียภาษีท่ีดิน (ช่วง 2 ปีแรก) จาํนวน 6,000 บาท หรือลา้นละ 600 บาทครับ

2. ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเราเป็นเจา้ของบา้น แต่ไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน (บา้นหลงัแรกและมีช่ือในทะเบียนบา้น)

กฎหมายกย็กเวน้ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างใหเ้ช่นกนั โดยคนท่ีเป็นเจา้ของบา้นมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นบาท ไม่

ตอ้งเสียภาษีครับ

ส่วนคนท่ีเป็นเจา้ของบา้น มูลค่าเกิน 10 ลา้นบาทข้ึนไป ในช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 ตอ้งเสียภาษีท่ีดินแบบ

ขั้นบนัได ตามราคาของส่ิงปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.02 - 0.10% แลว้หลงัจากนั้น คือปี 2565 เป็นตน้ไป จะเสียภาษี

ท่ีดินในอตัราไม่เกิน 0.3% ครับ

ส่วนวธีิคาํนวณภาษีท่ีอยูอ่าศยัท่ีเราเป็นเจา้ของบา้น แต่ไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน เหมือนกบักรณีท่ีอยูอ่าศยัหลงัแรก โดย

ตอ้งลบมูลค่าท่ีกฎหมายยกเวน้ใหอ้อกไปก่อน ซ่ึงกรณีน้ีคือ 10 ลา้นบาทแรก แลว้ค่อยนาํมูลค่าท่ีเหลือมาคูณ

อตัราภาษีท่ีดินครับ

3. ท่ีอยูอ่าศยัหลงัท่ี 2 เป็นตน้ไป

กรณีท่ีอยูอ่าศยัหลงัท่ี 2 จะไม่ไดรั้บการยกเวน้ใด ๆ โดยช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 ตอ้งเสียภาษีท่ีดินแบบ

ขั้นบนัได ตามราคาของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.02 - 0.10% และหลงัจากปี 2565 เป็นตน้ไป จะเสียภาษี

ท่ีดินในอตัราไม่เกิน 0.3% ครับ

วธีิคาํนวณภาษีท่ีอยูอ่าศยัหลงัท่ี 2 เป็นตน้ไป

ภาษีท่ีดินท่ีตอ้งจ่าย = มูลค่าบา้น/คอนโด x อตัราภาษีท่ีดิน

ตวัอยา่ง มูลค่าคอนโดฯ 3 ลา้นบาท 3,000,000 x 0.02% เท่ากบัเราตอ้งเสียภาษีท่ีดิน 600 บาท (ช่วง 2 ปีแรก)

หรือลา้นละ 200 บาทครับ

4. ท่ีดินทาํการเกตษร กรณี "บุคคลธรรมดา" (ข้ึนทะเบียนเกษตรกรแลว้)



สาํหรับเกษตรกรทัว่ไป ท่ีมีท่ีดินมูลค่าไม่เกิน 50 ลา้นบาท ไม่ตอ้งเสียภาษี

ส่วนเกษตรกร ท่ีมีท่ีดินมูลค่าเกิน 50 ลา้นบาท ช่วง 3 ปีแรก คือ 2563 - 2565 กฎหมายยกเวน้ให้ ยงัไม่ตอ้งเสีย

ภาษี เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและใหเ้วลาประชาชนเตรียมตวั และจากนั้นปี 2566 เป็นตน้ไป เกษตรกรท่ีมี

ท่ีดิน มูลค่าเกิน 50 ลา้นบาท ตอ้งเสียภาษีในอตัราไม่เกิน 0.15% ครับ

วธีิคาํนวณภาษีท่ีดินทาํการเกตษร กรณี "บุคคลธรรมดา"

ภาษีท่ีดินท่ีตอ้งจ่าย = (มูลค่าท่ีดิน - มูลค่าท่ีกฎหมายยกเวน้ 50 ลา้น) x อตัราภาษีท่ีดิน

5. ท่ีดินทาํการเกษตร กรณี "นิติบุคคล" (ข้ึนทะเบียนเป็นบริษทัทาํเกษตรกรรมแลว้)

กรณีบริษทัท่ีทาํการเกษตร ไม่ไดรั้บการยกเวน้เหมือนบุคคลธรรมดา โดยช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 จะตอ้ง

เสียภาษีท่ีดินแบบขั้นบนัได ตามราคาของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.01 - 0.10% ครับ

หลงัจากปี 2565 เป็นตน้ไป จะเสียภาษีในอตัราไม่เกิน 0.15% ครับ

6. อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เกษตรกรรมและอยูอ่าศยั เช่น ใชเ้ชิงพาณิชย์ ฯลฯ

หากเรามีท่ีดินเปล่า และไม่ไดใ้ชป้ลูกบา้นหรือทาํเกษตรกรรม โดยช่วง 2 ปีแรก คือ 2563 - 2564 จะตอ้งเสียภาษี

ท่ีดินแบบขั้นบนัได ตามราคาของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.3 - 0.7% และหลงัจากปี 2565 เป็นตน้ไป จะ

เสียภาษีท่ีดินในอตัราไม่เกิน 1.2% ครับ

กรณีท่ีเรามีท่ีอยูอ่าศยัหลายแห่ง แต่ไม่ไดอ้าศยัอยูทุ่กแห่ง จะเขา้ข่ายเป็นบา้นหลงัท่ี 2 หรืออ่ืน ๆ นั้น เราสามารถ

ทกัทว้งการเรียกเกบ็ภาษีจากหน่วยงานของรัฐ หลงัจากไดรั้บเอกสาร "แบบประเมินภาษี" ครับ

7. ท่ีดินวา่งเปล่า

สาํหรับท่ีดินวา่งเปล่า และไม่ไดใ้ชป้ระโยชนใ์ด ๆ ช่วง 2 ปีแรก ตั้งแต่ปี 2563 - 2564 จะตอ้งเสียภาษีท่ีดินแบบ

ขั้นบนัได ตามราคาของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งแต่ 0.3% และหลงัจากปี 2565 เป็นตน้ไป จะเสียภาษีท่ีดินใน

อตัราไม่เกิน 1.2%

หากเป็นท่ีดินท้ิงร้างติดต่อกนั 3 ปี อตัราภาษีจะเพ่ิมข้ึนอีก 0.3% และจะเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 3 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 3%

ครับ



ตอ้งเสียภาษีเม่ือไร?

ตามกฎหมายไดก้าํหนดระยะเวลาเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ดงัน้ี

หนงัสือแจง้การครอบครองท่ีดิน/บา้น ใหผู้เ้สียภาษีจะไดรั้บภายในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี

ผูเ้สียภาษีจะตอ้งเสียภาษีท่ีดินทุกปี และตอ้งชาํระภายในเดือน เม.ย. ของปีนั้น ๆ ครับ


