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หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม

การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ในการประกอบเกษตร

ข้อ 1 ให้เพิ่มนิยามค าว่า “ประกอบการเกษตร” ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่รวมถึง การประมง และ การทอผ้า

ข้อ 2 รวมช่วงเวลาประกอบการเกษตร และ พักการเกษตรเพื่อปรับปรุงดิน

ข้อ 3 รวมพื้นที่ต่อเนื่อง

ข้อ 4 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ใช้
ประกอบเกษตรกรรมตามข้อ 1

ข้อ 5 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกจากข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคู่มือ
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561
- ความหนาแน่นของพืชต่อหน่วยพื้นที่ เช่น ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 20 ต้นต่อไร่
ทั้งนี้ ในขณะส ารวจ หากมีพืชบางส่วนล้มตาย โดยพืชที่เหลือมีจ านวน
ไม่ต่ ากว่า 2 ใน 3 ให้ถือว่าที่ดินดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์
ในการประกอบเกษตรกรรม
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หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย

การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัย

ข้อ 1 นิยาม คือ บ้าน ตึก ตึกแถว ห้องชุด อาคาร โรงเรือน กระท่อม แพ 
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่บุคคลใช้อยู่อาศยั รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

ข้อ 2 ไม่รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่น าไปให้เช่าหรือหาประโยชน์
ยกเว้น 1. การเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยโดยจดทะเบียนการเช่า

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเช่าช่วง
2. การเช่าเพื่ออยู่อาศัยโดยมีหนังสอืสญัญาเช่าหรือให้ท าประโยชน์

จากหน่วยราชการ (เช่น กรมธนารักษ์ สปก. 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมป่าไม้ เป็นต้น)

3. การเช่าเพื่ออยู่อาศัยโดยมีหนังสอืสญัญาเช่าหรือให้ท าประโยชน์
จากส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์



ยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัย เนื่องจากเจ้าของ
ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านด้วยเหตุจ าเป็นทางราชการ

บ้านหลังหลัก
ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน บ้านที่มีเหตุจ าเป็นทางราชการ

ให้ต้องย้ายชื่อเข้าในทะเบียนบ้านให้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษี
กรณีที่อยู่อาศัยหลังหลัก











หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีกรณีการใช้ประโยชน์หลายประเภท

ลักษณะการท าประโยชน์ ที่ดิน ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง

เจ้าของท าประโยชน์เอง   

กรณีให้เช่า เช่าที่ดิน เช่าที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง

o ผู้เช่ารายเดียว   

o ผู้เช่าหลายราย ✓ ✓ 

การแบ่งส่วนที่ดินในการค านวณภาษี

ค านวณต่อ ตามการใช้ประโยชน์ร่วม



หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีกรณีการใช้ประโยชน์หลายประเภท

ใช้ประโยชน์ร่วม
ตามแนวนอน

เมื่อแบ่งฐานภาษีในการค านวณภาษีแล้ว

ใช้ประโยชน์ร่วม
ตามแนวตั้ง















ทรัพย์สินส่วนกลาง
การเคหะแห่งชาติ

ทรัพย์สินของเอกชน
ที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
เฉพาะส่วนที่ใช้เป็น

แหล่งศึกษาเพื่อการเรียนรู้

สิ่งปลูกสร้าง
บ่อ ถนน ลาน รั้ว

ที่ดินที่กฎหมาย
ห้ามท าประโยชน์

ทรัพย์สินของส านักงานเศรษฐกิจ
และการค้าของต่างประเทศท่ีจัดตัง้ขึ้น
ตามพันธกรณีในความตกลงระหว่าง

รัฐบาลไทยกับต่างประเทศ

ทรัพย์สินมูลนิธิหรือองค์การ
สาธารณกุศลตามประกาศฯ

(กรมสรรพากร)
มาตรา 8 (7) 

(ประกาศฯ ฉบับท่ี 7)

การยกเว้นการจัดเก็บภาษี (มาตรา 8)



ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
✓ สถานท่ีเล่นกีฬา
✓ ท่ีจอดรถสาธารณะ

ลดร้อยละ 90

สถานอุดมศึกษา / โรงเรียน
✓ สถานอุดมศึกษา 
✓ โรงเรียนในระบบ 
✓ โรงเรียนนอกระบบ 

(สอนศาสนา / ตาดีกา / ปอเนาะ)
ลดร้อยละ 90

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
✓ สวนสัตว์
✓ สวนสนุก
ลดร้อยละ 90

การลดหย่อนภาษี (มาตรา 55)



การลดหย่อนภาษี (มาตรา 55)

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน ามาพัฒนาเป็น
โครงการจัดสรร (ตามกฎหมายจัดสรรที่ดนิ)
✓ เพ่ืออยู่อาศัย 
✓ เพ่ืออุตสาหกรรม

ลดร้อยละ 90 ไม่เกิน 3 ปี 
นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจัดสรรฯ

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน ามา
พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ลดร้อยละ 90 ไม่เกิน 3 ปี

นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งนคิมฯ

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน ามา
พัฒนาเป็นอาคารชุดเพ่ืออยู่อาศัย

ลดร้อยละ 90 ไม่เกิน 3 ปี
นับจากวันที่ได้รับอนุญาตกอ่สร้าง

30

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สร้างเสร็จ
ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ (Stock)

ลดร้อยละ 90 ไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กลุ่มโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



การลดหย่อนภาษี (มาตรา 55)

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด (มรดก)
o ได้รับเป็นมรดก
o ใช้เป็นบ้านหลังหลัก
o รับโอนมรดกก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ

ลดร้อยละ 50
หมายเหตุ : เมื่อขายหรือโอน เจ้าของใหม่

จะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (NPA)
✓ อสังหาฯ รอการขายของสถาบันการเงิน
✓ อสังหาฯ รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์
✓ อสังหาฯ รอการขายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ลดร้อยละ 90 ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้กรรมสิทธิ์

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
✓ โรงผลิตไฟฟ้า
✓ เขื่อน

ลดร้อยละ 50



การยกเว้นและลดหย่อนภาษี (มาตรา 8 และ 55)

ทางอากาศ ทางบก ทางราง

ลดค่าภาษีร้อยละ 90 o ทางวิ่ง (Runway)
o ทางขับ (Taxiway)
o ลานจอดอากาศยาน (Apron)
o หลุมจอดอากาศยานระยะไกล 

(Aircraft Stand)

o ทางยกระดับ
o ที่ดินที่ตั้งของถนนหรือ

ทางยกระดับ
o ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสาร

สาธารณะในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

o ที่ดินที่ตั้งของเส้นทางเดิน
รถไฟฟ้าส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน

o ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็น
ที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้โดยสาร
รถไฟฟ้า

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

(Apron Strip)
o หลุมจอดอากาศยานระยะไกล 

(Aircraft Stand Strip)

o สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุโมงคท์างวิ่ง
รถไฟฟ้า (MRT)

o สิ่งปลูกสร้างที่เป็น
ทางยกระดับส าหรับ
ทางวิ่งรถไฟฟ้า (BTS)

o ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็น
เส้นทางเดินรถไฟ (การรถไฟ)

o ห้องระบบอาณัติสัญญาณ
ประจ าสถานี ซุ้มเครื่องกั้นถนน
ผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ที่ท า
การหอสัญญาณ และชานชาลา
สถานีเฉพาะส่วนที่ไม่ได้หา
ประโยชน์ (การรถไฟ)

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม



ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การยกเว้นและลดหย่อนภาษี (มาตรา 8 และ 55)



Airport Rail Link

การยกเว้นและลดหย่อนภาษี (มาตรา 8 และ 55)



รถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้า สถานีลาดพร้าว

การยกเว้นและลดหย่อนภาษี (มาตรา 8 และ 55)



หลักเกณฑ์พิจารณาทรัพย์สินเอกชนเฉพาะส่วน
ที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์

ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอม
ให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

จัดท าข้อตกลงร่วมระหว่าง
ส่วนราชการและเจ้าของทรัพย์สิน

ส าเนาเอกสารให้ อปท. ตรวจสอบ

ติดประกาศความยินยอม 
ณ ที่ท าการ อปท.

ติดประกาศความยินยอม
ณ ที่ซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่





















หลักเกณฑ์การงดเบี้ยปรับ

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถูกยึด
หรืออายัดตามกฎหมาย

ยื่นของดเบี้ยปรับเงินเพ่ิมของภาษีค้าง
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน

ผู้บริหารท้องถิ่นมีอาจสั่งงดเบี้ยปรับ

นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง
นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตาม

กฎหมายมีค าสั่ง











ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
http://www.fpo.go.th/main

http://www.fpo.go.th/main


ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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