
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง ประซาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔

*********************

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนท่ี ๘๔ เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีผลใช้ 
บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดอัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือ 
เง่ือนไข สำหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้น

เทศบาลตำบลโนนสูง เห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประซาซนในเขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จึงขอ 
ประซาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ที่ดินและสิ่งและส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
มลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษีต่อปี

มลค่าของฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท รอยละ ๐.๐๑
มลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๗๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐.๐๓
มูลค่าของฐานภาษีในส่วนท่ีเกิน ๑๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐.๐๕
มูลค่าของฐานภาษีในส่วนท่ีเกิน ๕๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐.๐๗
มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ ๐.๑

๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัย
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษีต่อปี

ก. ท ี่ด ินและสิ่งใเลกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบคคลธรรมดาใช้เป ็นที่อย่

ร้อยละ ๐.๐๓ 
ร้อยละ ๐.๐๕ 
ร้อยละ ๐.๑

อาศัยและมีชื่ลอย,ในทะเบ ียนบ ้านตามกภหมายว่าด ้วยการทะเบ ียน
ราษฎร)
-มูลค่าของฐานภาษีไม1เกิน ๒๕ ล้านบาท
-มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๒๕ ล้านบาท แต่ไม,เกิน ๕๐ ล้านบาท 
-มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๕๐ ล้านบาทข้ึนไป
ข. สิ่งใ]ลกสร้าง ที่เจ้าของซึ่งเป็นบคคลธรรมดาใช้เป็นที่อย่อาศัยและมี

ร้อยละ ๐.๐๒ 
รอยละ ๐.๐๓ 
ร้อยละ ๐.๐๕ 
ร้อยละ ๐.๑

ซื่คลย่ใบทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร)
-มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท
-มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๔๐ ล้านบาท แต่ไม1เกิน ๖๕ ล้านบาท 
-มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๖๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๙๐ ล้านบาท 
-มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๙๐ ล้านบาทขึ้นไป
ค. ที่ดินหรือสิ่งใเลกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อย่อาศัยกรณีอื่นนอกจาก

ร้อยละ ๐.๐๒ 
ร้อยละ ๐.๐๓

การใช้ใเระโยชน์เป็นที่อย่อาศัยตาม (ก) และ (ข)
-มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
-มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๗๕ ล้านบาท



-๒-
มลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษีต่อปี

-มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๗๔ ล้านบาท แต่ไม1เกิน ๑๐๐ ล้านบาท 
-มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

ร้อยละ ๐.๐๔ 
ร้อยละ ๐.๑

๓ .  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใซ้ประโยชน์อื่นนอกจาก ๑ หรือ ๒
มลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษีต่อปี

มลค่าของฐานภาษีไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐ . ๓
มลค่าของฐานภาษีใบส่วนที่เกิน ๔๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐ . ๔
มูลค่าของฐานภาษีในส่วนท่ีเกิน ๒๐๐ ล้านบาท แตไม่เกิน ๑ , ๐๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐ . ๔
มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๑1๐๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐ . ๖

๔. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษีต่อปี

มูลค่าของฐานภาษีไม,เกิน ๔๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐ .๓
มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๔๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐ .๔
มูลค่าของฐานภาษีในส่วนท่ีเกิน ๒๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐ .๔
มูลค่าของฐานภาษึ(นส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ร้อยละ ๐ .๖
มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รอยละ ๐.๐๗

จีงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔

๙(นายอมรรตน์ ปานเจริญศักดิ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



หนา ๑
เลม ๑๓๘ ตอนท่ี ๘๔ ก ราชกจิจานเุบกษา ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๔

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดอัตราภาษีท่ีดินและสิงปลูกสร้าง 

พ ศ ๒๔๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวซิราลงกรณ
พระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้เว้ ณ วันท่ี ๑0 ธันวาคม พศ ๒๔๖๔ 
เป็นปีท่ี ๖ ในรัชกาลปีจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว1ซิราลงกรณ พระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราภาษีท่ีดินและสิงปลูกสร้าง
อ าศ ัยอ ำน าจต าม ค วาม ใน ม าต รา ๑๗๔ ชองร ัฐธรรมน ูญ แห ่งราชอาณ าจ ักรไทย 

และมาตรา ๓๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง พ ศ ๒๔๖๒ จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขี้นไว้ ดังต่อไปน้ี

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีทีดินและ 
สิงปลูกสร้าง พ ศ ๒๔๖๔”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานื้เห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานูเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ใช้อัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สำหรับ 
การจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ ศ ๒๔๖๕ เป็นต้นไป



หน้า ๒

(๑) ทีดินหรือสิงปลูกสร้างทีใข้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
(ก) มูลค่าชองฐานภาษีไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนีง 
(ช) มูลค่าชองฐานภาษีในส่วนที่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนีงร้อยล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(ค) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินหนีงร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
(ง) ม ูลค่าชองฐานภาษีในส่วนที่เก ินห้าร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนีงพันล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์เจ็ด
(จ) มูลค่าชองฐานภาษีในส่วนทีเกินหนีงพันล้านบาทชื้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ

ศูนย์จุลหนีง
(๒) ทีดินหรือสิงปลูกสร้างทีใช้ประโยชน์เป็นทีอยู่อาศัย

(ก) ทีดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึงเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นทีอยู่อาศัยและมีชืออยู่ใน 
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

๑) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินย่ีสิบห้าล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม 
๒) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
๓) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนทีเกินห้าสิบล้านบาทชื้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ

ศูนย์จุดหนีง
(ช) สิงปลูกสร้างทีเจ้าชองซึงเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและมีซ่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
๑) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินส่ิสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
๒) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนทีเกินสิ่สิบล้านบาท แต่ไม่เกินหกสิบห้าล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
๓) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินหกสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินเก้าสิบล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า

เล่ม ๑๓๘ ตอนท่ี ๘๔ ก ราชกจิจานเุบกษา ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๔



หน้า ๓
ราชกจิจา,นุเบกษา ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔เลม ๑๓๘ ตอบที ๘๔ ก

๔) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินเก้าสิบล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ
ศูนย์จุดหน่ีง

(ค) ทีดินหรือสิงปลูกสร้างทีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยขน์ 
เป็นทีอยู่อาศัยตาม (ก) และ (ข)

๑) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สอง 
๒) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
๓) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินเจ็ดสิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินหนีงร้อยล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า
๔) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนท่ีเกินหนีงร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ

ศูนย์จุดหนีง
(๓) ทีดินหรือสิงปลูกสร้างทีใช้ประโยชน์อ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒)

(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 
(ข) มูลค่าของฐานภาษีใบส่วนที่เก ินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสี
(ค) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนีงพันล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดห้า
(ง) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนทีเกินหนีงพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหก
(จ) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนท่ีเกินห้าพันล้านบาทข้ึนไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 

(๔) ท่ีดินหรือสิงปลูกสร้างทีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
(ก) มูลค่าของฐานภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสาม 
(ข) ม ูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เก ินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดสี
(ค) มูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เกินสองร้อยล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท 

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดห้า
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(ง) ม ูลค่าของฐานภาษีในส่วนที่เก ินหนึ่งพันล้านบาท แต่ไม่เกินห้าพันล้านบาท 
ให้ไซ้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดหก

(จ) มูลค่าชองฐานภาษีใบส่วนท่ีเกินห้าพันล้านบาทข้ึนไป ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละศูนย์จุดเจ็ด 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี



หนา ๕

หมายเหตุ - เหตุผลใบการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีมาตรา ๓๗ วรรคห้า 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีทีคืนและสิงปลูกสร้าง พ ศ ๒๔๖๒ กำหนดให้อัตราภาษีทีจัดเก็บสำหรับทีคืนหรือ 
สิงปลูกสร้างให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกำหนดเป็นอัตราเดียวหรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของท่ีคืน 
หรือสิงปลูกสร้างก็ได้ ท้ังน้ี ต้องไม่เกินอัตราภาษีท่ีกำหนดตามมาตรา ๓๗ วรรคหนีง แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีทีคืนและสิงปลูกสร้าง พ ศ ๒๔๖๒ และจะกำหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชนีหรือตามเงีอนไฃ 
ในแต่ละประเภทการใช้ประโยซน่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี
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