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ขยายเวลาการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัิภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 
ตามที�พระราชบญัญตัภิาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งไดก้ําหนดใหเ้ริ�มจดัเกบ็ภาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งตั "งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป
นั "น เนื�องจากการออกกฎหมายลาํดบัรองที�อยูใ่นความรบัผดิชอบของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลงัยงัไม่แลว้เสรจ็ ทาํใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ�นไม่ทราบหลกัเกณฑ์วธิีปฏบิตัิและไม่สามารถดําเนินการไดต้ามกรอบระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด เมื�อวนัที� 11 
ธนัวาคม 2562 กระทรวงมหาดไทยจงึไดอ้อกประกาศ เพื�อขยายกําหนดเวลาการดาํเนินการของผูม้หีน้าที�ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
ภาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งออกไป เชน่ การแจง้การประเมนิภาษขียายเวลาจากภายในเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ไปเป็นภายในเดอืนมถิุนายน 
2563 และการชาํระภาษตีามแบบแจง้การประเมนิขยายเวลาจากภายในเดอืนเมษายน 2563 ไปเป็นภายในเดอืนสงิหาคม 2563  
 
รา่งกฎหมายเพื�อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัเกบ็ภาษีที�ดินและสิ�งปล ูกสร้าง  
คณะรฐัมนตรอีนุมตัริา่งกฎหมายเกี�ยวกบัภาษทีี�ดนิและสิ�งปลูกสรา้งดงันี" 
 รา่งพระราชกฤษฎกีาลดภาษทีี�ดนิและสิ�งปลกูสรา้ง อนุมตัเิมื�อวนัที� 3 ธนัวาคม 2562 

o ลดภาษ ี50% สาํหรบัที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้งที�บุคคลธรรมดาไดร้บัมาทางมรดก โดยใชเ้ป็นที�อยูอ่าศยัและมชีื�ออยูใ่นทะเบียน
บา้น ทั "งนี" ตอ้งไดร้บัโอนทางมรดกและจดทะเบยีนสทิธนิิตกิรรมก่อนวนัที� 13  มนีาคม 2562 

o ลดภาษ ี90% สาํหรบัที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งบางประเภท เช่น อสงัหารมิทรพัยร์อการขายของสถาบนัการเงนิเป็นเวลาไม่เกนิ 
5 ปี อสงัหารมิทรพัยท์ี�อยูร่ะหวา่งการพฒันาเป็นโครงการจดัสรรเป็นเวลาไม่เกนิ 3 ปี อสงัหารมิทรพัยท์ี�ก่อสรา้งเสรจ็ยงัไม่ได้
ขายเป็นเวลาไม่เกนิ 2 ปี เป็นตน้ 

 รา่งกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑก์ารของดเบี"ยปรบัสาํหรบัภาษคีา้งชาํระ อนุมตัเิมื�อวนัที� 3 ธนัวาคม 2562 
 รา่งกฎกระทรวงกาํหนดการคาํนวณมลูคา่ที�ดนิและสิ�งปลูกสรา้งที�ไม่มรีาคาประเมนิทุนทรพัย ์อนุมตัเิมื�อวนัที� 3 ธนัวาคม 2562  
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o กรณีที�ดนิที�มโีฉนดหรอืหนังสอืรบัรองการทําประโยชน์ (นส. 3 ก.) ใหใ้ชร้าคาประเมนิทุนทรพัยข์องที�ดนิแปลงใกลเ้คยีงกนั 
หรอื กรณีที�ดนิที�มหีนังสอืสําคญัแสดงกรรมสทิธิ Fที�ดนิอื�นหรอืที�ดนิที�ไม่มหีนังสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิ Fดงักล่าว ใหใ้ช้ราคา
ที�ดนิตามบญัชกีําหนดราคาประเมนิทุนทรพัยข์องกรมธนารกัษ์หรอืสาํนักงานกรมธนารกัษพ์ื"นที�จดัสง่ให ้แลว้แต่กรณี 

o กรณีสิ�งปลูกสรา้งใหใ้ชร้าคาสิ�งปลูกสรา้งตามบญัชกีาํหนดราคาประเมนิทุนทรพัยข์องกรมธนารกัษ์หรอืสาํนักงานกรมธนา
รกัษ์พื"นที�จ ัดส่งให้ กรณีไม่มีราคาประเมินทุนทรพัย์ ให้เทียบเคยีงราคาประเมินทุนทรพัย์ของสิ�งปลูกสร้างตามบัญชี
เทยีบเคยีงสิ�งปลกูสรา้งของกรมธนารกัษ์หรอืสาํนักงานกรมธนารกัษ์พื"นที�จดัสง่ให ้หากไมส่ามารถเทยีบเคยีงไดใ้หเ้จา้ของสิ�ง
ปลกูสรา้งนําหลกัฐานแสดงมลูคา่สิ�งปลกูสรา้งมาแสดง  

 รา่งกฎกระทรวงกาํหนดคา่ใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ภาษแีทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น อนุมตัเิมื�อวนัที� 11 ธนัวาคม 2562  
o กาํหนดใหส้ว่นราชการที�รบัชําระภาษแีทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นหกัคา่ใชจ้่ายในการจดัเกบ็ภาษใีนอตัรา 3% ของภาษี

ที�รบัชาํระไวแ้ทน และใหนํ้าสง่ภาษหีลงัหกัคา่ใชจ้า่ยแลว้ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ภายในวนัที� 10 ของเดอืนถดัไป 
 ร่างกฎกระทรวงกาํหนดที�ดนิหรอืสิ�งปลูกสรา้งที�ทิ"งไวว่้างเปล่าหรอืไม่ไดท้ําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อนุมตัเิมื�อวนัที� 11 ธนัวาคม 

2562 
o กาํหนดลกัษณะที�ดนิหรอืสิ�งปลกูสรา้งที�ทิ"งไวว้า่งเปลา่ เช่นที�ดนิที�โดยสภาพสามารถทาํประโยชน์ได ้แต่ไม่มกีารทาํประโยชน์

ในที�ดนินั "น เวน้แต่การที�ไม่สามารถทาํประโยชน์นั "นเนื�องจากมเีหตุธรรมชาตหิรอืเหตุพน้วสิยั   
o กาํหนดลกัษณะที�ดนิหรอืสิ�งปลูกสรา้งที�ไม่ไดท้ําประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เช่นที�ดนิที�โดยสภาพสามารถทาํประโยชน์ใน

การประกอบเกษตรกรรม แต่มีการทําประโยชน์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนด หรอืสิ�งปลกูสรา้งที�ก่อสรา้งหรอืปรบัปรงุเสรจ็แลว้ และโดยสภาพสามารถ
ทาํประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรอืเป็นที�อยูอ่าศยั แต่ไม่มกีารใชป้ระโยชน์  

o ทั "งนี" ไม่รวมถงึที�ดนิที�อยู่ระหวา่งการเตรยีมการเพื�อทําประโยชน์หรอืสิ�งปลกูสรา้งที�อยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง ที�ดนิหรอืสิ�งปลกู
สรา้งที�ถกูรอนสทิธใินการทําประโยชน์โดยกฎหมาย หรอืโดยคาํสั �งหรอืคาํพพิากษาของศาล หรอืที�ดนิหรอืสิ�งปลูกสรา้งที�อยู่
ระหวา่งการพจิารณาคดขีองศาลเกี�ยวกบักรรมสทิธิ Fหรอืสทิธคิรอบครอง  

 
หลกัเกณฑก์ารรายงานข้อม ูลตามกฎหมาย E-payment  
เมื�อวนัที� 26 พฤศจกิายน 2562 คณะรฐัมนตรอีนุมตัริา่งกฎกระทรวงเกี�ยวกบัการนําสง่ภาษีและการรายงานขอ้มูลเฉพาะ ซึ�งออกมาตาม
พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ�มเตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที� 48 ดงันี" 
 รา่งกฎกระทรวงเกี�ยวกบัการนําสง่ภาษ ี

o ใหผู้ม้หีน้าที�นําสง่ภาษสีามารถนําส่งภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จ่ายและภาษมีลูคา่เพิ�มสาํหรบัการใหนํ้าเขา้บรกิารจากต่างประเทศ
ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิหรอืบุคคลอื�นแทนการนําสง่กรมสรรพากรได ้โดยผูม้หีน้าที�นําสง่ภาษไีม่ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองภาษีหกั 
ณ ที�จ่าย รวมถงึไม่ตอ้งยื�นแบบแสดงรายการนําสง่ภาษ ี 

o ใหส้ถาบนัการเงนิและบุคคลอื�นนําส่งภาษีพรอ้มขอ้มูลใหก้รมสรรพากรตาม และออกหลกัฐานแสดงการนําส่งภาษใีหแ้ก่ผู้
หน้าที�นําสง่ภาษ ีทั "งนี" เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�อธบิดปีระกาศกาํหนด 

 รา่งกฎกระทรวงกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิและผูใ้หบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสจ์ดัทาํรายการขอ้มลูสาํหรบัผูม้ธีรุกรรมลกัษณะเฉพาะอยา่ง 
คอื มกีารฝากหรอืรบัโอนเงนิทุกบญัชรีวมกนั (1) ตั "งแต่ 3,000 ครั "งขึ"นไป หรอื (2) ตั "งแต่ 400 ครั "งและมยีอดเงนิรวมกนัตั "งแต่ 2 ลา้น
บาทขึ"นไป โดยรายการขอ้มูลที�นําสง่กรมสรรพากร ตอ้งมรีายการ เชน่ชื�อบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลที�ทาํธุรกรรม เลขบตัรประชาชน
หรอืเลขทะเบยีนนิตบิุคคล เป็นต้น โดยให้นําส่งขอ้มูลตามรูปแบบที�กรมสรรพากรกําหนดหรอืนําส่งดว้ยวธิกีารอเิล็กทรอนิกส์ตาม
หลกัเกณฑท์ี�กรมสรรพากรกาํหนดต่อไป 

 

มาตรการภาษีเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยว 
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เมื�อวนัที� 3 ธนัวาคม 2562 คณะรฐัมนตรอีนุมตัริา่งกฎกระทรวง เพื�อกาํหนดใหเ้งนิสนับสนุนและเงนิชดเชยที�ผูม้เีงนิไดไ้ดร้บัตามมาตรการ
สง่เสรมิการท่องเที�ยวภายในประเทศ “ชมิชอ้ปใช”้ เนื�องมาจากการซื"อสนิคา้หรอืรบับรกิารจากผูข้ายสนิคา้ หรอืผูใ้หบ้รกิารผ่านระบบการ
ชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์โดยภาครฐัตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื�อวนัที� 20 สงิหาคม 2562 เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิที�ไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวม
คาํนวณเพื�อเสยีภาษเีงนิได ้

 
ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ ่ายสาํหรบักองทุนรวม 

กฎกระทรวง ฉบบัที� 353 ไดอ้อกมาเมื�อวนัที� 6 ธนัวาคม 2562 และมผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั "งแต่วนัที� 20 สงิหาคม 2562 เพื�อกาํหนดใหก้าร
จ่ายเงนิไดด้อกเบี"ยใหแ้ก่กองทุนรวมที�เป็นนิตบิุคคลที�ตั "งขึ"นตามกฎหมายไทยตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ณ ที�จา่ย ในอตัรา 15% 
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Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, Cambodia, 

Guam, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver measurable value to the 

particular demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises. 

Comprising approximately 340 partners and 8,800 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd 

combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates, which are separate and independent legal entities 

About Deloitte Thailand  

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates.   

© 2020 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. 

 


