
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 มกราคม 2564 
เร่ือง มาตรการลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับท่ีอยู่อาศัย
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ ดงันี ้
                   1. เห็นชอบมาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่
อยู่อาศยั และการบรรเทาผลกระทบแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อปท.) 
                   2. เห็นชอบหลกัการตามร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ ที่ก าหนดให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ส าหรับปีภาษี พ.ศ. 
2564 ซึง่เป็นไปตามมาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
                   3. เห็นชอบหลักการตามร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย กรณีที่ ดินพร้อมอาคารฯ และร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย กรณีห้องชดุฯ ซึง่เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่อยู่อาศยั 
                   4. มอบหมายให้ส านกังบประมาณและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจดัสรรงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ตาม
ความเหมาะสม 
                   สาระส าคญั 
                   1. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
                             1.1 การด าเนินการ 
                                      1) เพื่อเตรียมการบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 กระทรวงการคลงัโดยส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ได้จดัประชมุหารือร่วมกบักรมธนารักษ์ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุม 301 ชัน้ 3 สศค. เพื่อหารือแนวทางการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้างส าหรับปีภาษี 2564 ในเบือ้งต้น โดยที่
ประชุมเห็นควร (1) ให้ลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลกูสร้างตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ในอัตราร้อยละ 50 ของ
จ านวนภาษีที่ค านวณได้ส าหรับการจดัเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564 ทัง้นี ้การลดภาษีดงักลา่วควรให้เฉพาะผู้ เสียภาษีที่ไม่ได้
รับการลดภาษีตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2563 อยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการช่วยเหลือที่ซ า้ซ้อนเกิน
กว่าระดบัที่เหมาะสม และ (2) ให้ขยายระยะเวลาด าเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ของ อปท. ออกไปจากเดิมเป็นระยะเวลา 
2 เดือน 
                                      2) ต่อมาประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ที่มีความ
รุนแรงและครอบคลมุหลายพืน้ที่ในประเทศ ท าให้ภาครัฐต้องควบคมุการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท ซึง่สง่ผลต่อ
เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัจึงได้ประชุมหารือร่วมกบั



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2564 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการ
บรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้างส าหรับปีภาษี 2564 อีกครัง้ โดยมีข้อสรุปให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาลดภาษีที่ดิน
และสิ่งปลกูสร้างในปี พ.ศ. 2564 ในอตัราร้อยละ 90 ตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
                             1.2 วัตถุประสงค์: เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและผู้ ประกอบการที่เป็นผู้ เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากไม่สามารถประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ อนัเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย จึงเห็นควรลด
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้างลงร้อยละ 90 ให้แก่ผู้ เสียภาษีเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
                             1.3 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ง
ปลกูสร้างอนัเป็นทรัพย์สินของรัฐ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 
                             1.4 ระยะเวลามาตรการ: ส าหรับการจดัเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564 
                             1.5 หลกัการและสาระส าคญั: ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้างบางประเภท ฉบบัที่ (..) 
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) มีหลกัการและสาระส าคญั ดงันี ้
                                      1) เนื่องจากในปี พ.ศ. 2564 การระบาดของ COVID-19 ยงัคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และสง่ผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง จึงเห็นควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจเพื่อ
บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม 
                                      2) ให้บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
                                      3) ให้ลดจ านวนภาษีในอตัราร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 
แล้วแต่กรณี ส าหรับการจดัเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564 ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้าง ดงัต่อไปนี ้
                                                3.1) ที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
                                                3.2) ที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศยั 
                                                3.3) ที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างที่ใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจากตาม 3.1) และ 3.2) 
                                                3.4) ที่ดินหรือสิ่งปลกูสร้างที่ทิง้ไว้ว่างเปลา่หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
                                      4) การลดภาษีข้างต้นไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา 96 และมาตรา 97 แห่ง 
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ 
                                      5) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาดงักลา่ว 



                             1.6 การสูญเสียรายได้: คาดว่าจะท าให้ อปท. สูญเสียรายได้ประมาณ 35,545 ล้านบาท จากประมาณ
จดัเก็บรายได้เดิมในปี 2564 จ านวน 39,515 ล้านบาท 
                   2. มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่อยู่อาศยั 
                             2.1 การด าเนินการ: เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก
ใหม่ ที่มีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพืน้ที่ในประเทศ ท าให้ภาครัฐต้องควบคุมการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบาง
ประเภท ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัจึงได้ประชุมหารือร่วมกบั
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแนวทาง
ช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีข้อสรุปให้ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมส าหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งการลดค่าธรรมเนียมดังกล่าว มีหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่อยู่อาศัยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และมีผลใช้
บงัคบัเมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 24 ธันวาคม 2563 
                             2.2 วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการซือ้ที่อยู่อาศัยใหม่สร้างเสร็จ
พร้อมขายเป็นของตนเองในระดบัราคาที่ไม่สงูมากและเหมาะสมกบัศกัยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม รวมถึงช่วยรักษาระดบั
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการจ้างงาน และธุรกิจที่เก่ียวเนื่ องกับภาคอสงัหาริมทรัพย์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
                             2.3 กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทัว่ไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซือ้ขายไม่เกิน 3 
ล้านบาทต่อหน่วย 
                             2.4 หลกัการและสาระส าคญั: ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสงัหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 2 เหลือ
ร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 เฉพาะการซือ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์ ดงันี ้(1) ที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเด่ียว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์  จากผู้จดัสรรที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  หรือ (2) ห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อ
หน่วย โดยการจดทะเบียนการโอนและการจดจ านองอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นที่อยู่อาศยัต้องด าเนินการในคราวเดียวกนั 
                             ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
                             2.5 การสญูเสียรายได้: การด าเนินการดงักล่าวคาดว่าจะท าให้ อปท. สญูเสียรายได้ประมาณ 5 ,900 ล้าน
บาท 
 
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38617 


