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เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๕ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

พระราชกฤษฎีกา
ลดภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๕
แห่ งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรี ยกว่า “พระราชกฤษฎี กาลดภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
พ.ศ. ๒๕๖๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ล ดภาษี ใ นอั ต ราร้ อ ยละห้ า สิ บ ของจ านวนภาษี ที่ จ ะต้ อ งเสี ย ส าหรั บ ที่ ดิ น
หรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
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(๑) ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ าง สิ่ งปลู กสร้ าง หรื อสิ่ งปลู กสร้ างที่ เป็ นห้ องชุ ด ที่ เจ้ าของหรื อ
ผู้ ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิ ทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาโดย
ทางมรดก และได้จ ดทะเบีย นสิ ทธิแ ละนิติ กรรมเกี่ย วกั บทรัพ ย์ สินนั้ นแล้ว ก่อนวั นที่ ๑๓ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) ที่ดินที่เป็นที่ตงั้ ของโรงผลิตไฟฟ้า และโรงผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอืน่
ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า
(๓) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อนและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อน ที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า
มาตรา ๔ ให้ ลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของจานวนภาษีที่จะต้องเสียสาหรับที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ ดิ นหรือสิ่ งปลูกสร้างที่ เป็ นอสังหาริมทรัพย์ รอการขายที่ หน่วยงานดังต่อไปนี้ได้รับมา
เป็นเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของหน่วยงาน
(ก) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(ข) สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ค) สถาบันการเงินประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน
(ง) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๒) ที่ ดิ นหรื อสิ่ งปลู กสร้ างของผู้ ประกอบการที่ อยู่ ระหว่ างการพั ฒนาเป็ นโครงการจั ด สรร
เพื่อที่อยู่อาศัยหรือการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้ทาการจัดสรรที่ดินดังกล่าว
(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดดังกล่าว
(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว
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(๕) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ขายเป็นเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน เฉพาะที่ ใช้ เป็ นที่ ตั้ งตามแผนผั งแสดงบริ เวณและอาคารที่ ระบุ ในรายการ
ข้อกาหนดจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น
(๗) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ใช้เป็น ที่ตั้งตามแผนผังแสดงบริเวณและอาคารที่ระบุ ในรายการตราสารจั ด ตั้ ง
โรงเรียนนั้น
(ก) โรงเรียนในระบบ
(ข) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา
(ค) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
(ง) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ
(๘) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเฉพาะเพื่อการ
ดังต่อไปนี้
(ก) การเล่นกีฬาตามชนิ ดที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยกาหนดให้สามารถ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้
(ข) สวนสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ค) สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(ง) ที่จอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่จัดให้สาหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า
(จ) ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๙) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในสนามบินที่ใช้เป็นทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ตามที่
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
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(๑๐) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือเป็นทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีก าฉบับ นี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรลดภาษี ที่ ดิ น
และสิ่งปลูกสร้างสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจาเป็นทางเศรษฐกิจ
สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

