
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ลดภาษีส าหรับทีด่ินและสิง่ปลูกสร้างบางประเภท 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

และมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างบางประเภท  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๓



มาตรา ๓ ให้ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ  ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ตามมาตรา  ๔๒  

หรือมาตรา  ๙๕  แล้วแต่กรณี  ส าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ส าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม  (๑)  และ  (๒) 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

มาตรา ๔ การลดจ านวนภาษีตามมาตรา  ๓  ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษี 

ตามมาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ก าหนดให้จัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  แต่โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  
ท าให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  กระทบต่อประชาชน 
ทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง  สมควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วย  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 
โดยรวม  ประกอบกับมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติว่า  
การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  
สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี ้

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๓



 
พระราชบัญญัติ 

ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วย  
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓ และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  และใช้สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 
๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีไม่เกินสิบล้านบาท 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือค านวณ 
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มิให้น าความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาใช้บังคับกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย  
การทะเบียนราษฎรในวันที่  ๑  มกราคมของปีภาษีนั้น  ซึ่งต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว
เพราะเหตุจ าเป็นทางราชการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศก าหนด  โดยให้ถือเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนการย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร  เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค านวณภาษีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

มาตรา ๔๒ การค านวณภาษีให้ ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งค านวณได้ 
ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐ หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วย
อัตราภาษีตามมาตรา  ๓๗  ตามสัดส่วนที่ก าหนดในมาตรา  ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน  ให้เรียกเก็บภาษีส าหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่สี่  เพ่ิมขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา  ๓๗  (๔)  ในอัตราร้อยละศูนย์จุดสาม
และหากยังทิ้งไวว้่างเปล่าหรอืไมไ่ดท้ าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน  ให้เพิ่มอัตราภาษี
อีกร้อยละศูนย์จุดสามในทุกสามปี  แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละสาม 

หมวด  ๖ 
การประเมินภาษ ี การช าระภาษี  และการคนืภาษี 

 
 

มาตรา ๔๔ ในแต่ละปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี  โดยส่ง 
แบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา  ๙  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๗ 
การลดและการยกเวน้ภาษี 

 
 

มาตรา ๕๕ การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  ให้กระท าได้โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา  แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจ านวนภาษีที่จะต้องเสีย 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับ
ความเสียหายมากหรือถูกท าลายให้เสื่อมสภาพดว้ยเหตอุันพ้นวสิัยที่จะปอ้งกันได้โดยทั่วไป  ให้ผู้บริหารท้องถิน่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวดั  หรือผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  มีอ านาจประกาศลดหรือยกเว้นภาษีภายใน
เขตพ้ืนที่ที่เกิดเหตุนั้นในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่งได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มี เหตุอันท าให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือท าให้สิ่ งปลูกสร้าง 
ถูกรื้อถอนหรือท าลาย  หรือช ารุด เสียหายจนเป็น เหตุ ให้ต้องท าการซ่อมแซมในส่วนส าคัญ   
ให้ผู้ เสียภาษีมีสิทธิยื่นค าขอลดหรือยกเว้นภาษีที่จะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

เมื่อมีการยื่นค าขอลดหรือยกเวน้ภาษีตามวรรคหนึง่  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง  หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามี เหตุอันสมควรลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นค าขอ   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด  หรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกค าสั่งลด
หรือยกเว้นภาษีได้  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

หมวด  ๘ 
ภาษีค้างช าระ 

 
 

มาตรา ๕๘ ภาษีท่ีมิได้ช าระภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ถือเป็นภาษีค้างช าระ 
มาตรา ๕๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  จะกระท ามิได้  เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา  ๖๐  ว่ามีภาษีค้างช าระส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา  ๖๗ 
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่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๙๕ ในสองปีแรกของการค านวณภาษีตามพระราชบญัญตัินี ้ ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดนิ
หรือสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งค านวณได้ตามมาตรา  ๓๕  หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา  ๔๐  
หรือมาตรา  ๔๑  แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา  ๙๔  ตามสัดส่วนที่ก าหนดในมาตรา  ๓๘   
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง  กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมี อาณาเขต
ติดต่อกันและเป็นของเจ้าของเดียวกัน  ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

มาตรา ๙๖ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

มาตรา ๙๗ เพื่อเป็นการบรรเทาการช าระภาษี  ในสามปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่าจ านวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสียหรือ 
พึงช าระในปีก่อน เหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี  ดังนี้ 

(๑) ปีที่หนึ่ง  ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๒) ปีที่สอง  ร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีที่เหลือ 
(๓) ปีที่สาม  ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ 
มาตรา ๙๘ การด าเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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