
ดวนทีสุ่ด 
ที่  มท  ๐๕๑๕/ว  ๘๖๘๔                                                          กรมที่ดิน 

                                                                                  ถนนพระพิพิธ  กทม.  ๑๐๒๐๐ 

 

                                                               ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัตใินการลดคาธรรมเนียมและคาภาษีธุรกิจเฉพาะ   ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขาย 

        อสังหาริมทรัพย 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด  ทุกจังหวัด 

อางถึง  หนังสือกรมที่ดิน  ดวนที่สุด  ที่  มท  ๐๕๐๕.๔/ว  ๘๕๖๕  ลงวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร  วาดวยการลดอตัรารัษฎากร    

                    (ฉบับที่  ๔๗๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑    

 

 กรมที่ดินขอสงสําเนาพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๗๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนวา  การลดอัตราภาษธีุรกิจเฉพาะ
เหลือรอยละ  ๐.๑๑  (รวมภาษีทองถิ่น)  ตามพระราชกฤษฎีกาที่สงมาน้ีตางกับการลดคาธรรมเนียมตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่สงมาตามหนังสือที่อางถงึ  เน่ืองจากภาษีธรุกิจเฉพาะเปนการลดใหกับการโอน
ทุกประเภทที่อยูในความหมายของคําวา “ขาย”  ตามความในมาตรา  ๙๑/๑  (๔)  แหงประมวลรัษฎากร  
และลดใหกับการโอนอสังหาริมทรัพยทุกชนิดซึ่งรวมถึงอาคารชุดและหองชุด  แมวาอสังหาริมทรัพยน้ันจะ
ไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินก็ไดรับลดภาษีธุรกิจเฉพาะดวย  โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่สงมาตามหนังสือที่อางถึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๑  
จนถึงวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๒  และโดยที่การลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๑  เหลือรอยละ  ๐.๐๑  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่สง
มาทั้งสามฉบบัตามหนังสือที่อางถึง  เปนการนํามาตรการกระตุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่เคยใชบังคับ
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๒  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กลับมาใชอีกโดยมีเน้ือหาเหมือนเดิมทุกประการ  ฉะนั้น  จึงขอแจง
แนวทางปฏิบัติในการลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมเหลือรอยละ ๐.๐๑ กรณีสนับสนุน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๑  และตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทยที่สงมาตามหนังสือที่อางถึง  ดังน้ี 

/๑. …. 
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 ๑.  การโอนอสังหาริมทรัพยและหองชุดที่อยูในขายไดรับลดคาธรรมเนียม 

                ๑.๑  อสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียนโอนตองเปนที่ดิน  หรืออาคารประเภทบานเดี่ยว  

บานแฝด  บานแถว  อาคารพาณิชย  หรืออาคารดังกลาวพรอมที่ดิน  ซึ่งอยูภายใตกฎหมายวาดวยการ

จัดสรรที่ดิน  หรือที่ดําเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองคการของรัฐบาล  ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทําการ

จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย   หรือเปนหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวย

อาคารชุด  หรือเปนหองชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบคุคลอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

                  ๑.๒  ลดใหทัง้กรณีผูประกอบการเปนผูโอนและผูรับโอนรายตอ ๆ ไปเปนผูโอน  

                 ๑.๓  ประเภทการจดทะเบียนโอนที่ไดรับลดคาธรรมเนียม  คือ  ขาย  ขายทอดตลาด  

และขายตามคําสั่งศาล  สวนการจดทะเบียนขายฝาก   โอนชําระหนี้  และโอนชําระหนี้จํานอง  ไมอยู 

ในขายไดรับลดคาธรรมเนียม 

                 ๑.๔  กรณีจัดสรรที่ดินเปลา  (ประเภทขายเฉพาะที่ดิน)  ผูประกอบการหรือผูซ้ือสรางบาน

ในที่ดินภายหลัง  หากจดทะเบียนขายทีดิ่นพรอมบาน  ไดรับลดคาธรรมเนียมเฉพาะที่ดิน 

                 ๑.๕  กรณีทางราชการหรอืองคการของรัฐบาลที่มีอํานาจหนาที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย

ขายเฉพาะทีดิ่น  ตอมาผูซ้ือสรางบานแลวขายที่ดินพรอมบานไดรับลดคาธรรมเนยีมเฉพาะที่ดิน 

                 ๑.๖   ขายที่ดินที่แบงแยกมาจากที่ดินจัดสรรอีกทีไมไดรับลดคาธรรมเนียม  เน่ืองจากมิได

เปนที่ดินแปลงยอยที่แสดงไวในแผนผังโครงการจัดสรรที่ไดรับอนุญาต  

          ๒.  การจํานองอสังหาริมทรัพยและหองชดุที่อยูในขายไดรับลดคาธรรมเนียม   

               ๒.๑  อสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียนจํานองตองเปนที่ดิน  หรืออาคารประเภทบานเดี่ยว  

บานแฝด  บานแถว  อาคารพาณิชย  หรืออาคารดังกลาวพรอมที่ดิน  ซึ่งอยูภายใตกฎหมายวาดวยการ

จัดสรรที่ดิน  หรือที่ดําเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองคการของรัฐบาล  ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทําการ

จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย  หรือเปนหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายวาดวย

อาคารชุด  หรือเปนหองชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบคุคลอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  

 ๒.๒  การลดจะลดจากวงเงินจํานองทั้งจํานวน   

/๒.๓ …. 
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         ๒.๓  กรณีที่จะไดรับลดไมจําเปนตองเปนการจํานองในคราวเดียวกบัการจดทะเบียนซื้อขาย 

 ๒.๔  การจดทะเบียนขึ้นเงินจํานอง  จํานองในลําดับตอมา  ไถถอนจากจํานองแลว 

จํานองใหม  ไดรับลดเชนเดียวกัน   

               ๒.๕  กรณีซ้ือที่ดินจัดสรรเปนที่ดินเปลาจากผูประกอบการที่เปนเอกชนหรือที่จัดสรรโดย

ทางราชการหรือองคการของรัฐบาลซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย  แลวผูซ้ือมากอสราง

อาคารเอง  หากจํานองที่ดินพรอมอาคารดังกลาว  ไดรับลดคาธรรมเนียมจํานองทั้งหมด 

          ๓.  การโอนอาคารสํานักงานที่อยูในขายไดรับลดคาธรรมเนียม  (การจํานองไมไดรับลด 

คาธรรมเนียม)   

                ๓.๑  ตองเปนการจดทะเบียนประเภท  ขาย  ขายทอดตลาด  และขายตามคําสั่งศาล  สวน

การจดทะเบียนประเภทขายฝาก  โอนชําระหนี้  และโอนชําระหนี้จํานอง  ไมอยูในขายไดรับลดคาธรรมเนียม

แตประการใด                        

                ๓.๒  อาคารสํานักงานที่อยูในขายไดรับลดคาธรรมเนียมการโอน  ตองเปนอาคารหรือ

อาคารพรอมที่ดินที่ไดรับใบอนุญาตใหกอสรางหรือใบรับแจงการกอสรางเปนอาคารสํานักงานตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร หรืออาคารที่เดิมไดรับใบอนญุาตใหใชเพ่ือการอื่น  ตอมาไดรับใบอนญุาตเปลี่ยน

การใชประโยชนมาเปนสํานักงาน  แตสําหรับอาคารที่ไมไดรับอนุญาตใหเปนอาคารสํานักงานทั้งอาคารไมอยู

ในขายไดรับลดคาธรรมเนียม   

 อน่ึง  ในการรับจดทะเบยีนโอนและจํานองอสังหาริมทรัพยและหองชดุ  หรือการโอนอาคาร-

สํานักงาน  ที่อยูในขายไดรับลดคาธรรมเนียมเหลือรอยละ  ๐.๐๑  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่สงมา

ตามหนังสือที่อางถึง  ใหพนักงานเจาหนาที่ระบลุงไวในคําขอจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมฯ  (ท.ด.๑, ท.ด. ๑ ก)  

เรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ  (อ.ช. ๑๕)  และหนังสือสัญญาขายหรือหนังสือสัญญาจํานอง

แลวแตกรณีวา  “การจดทะเบียนขาย หรือจํานองรายนี้ไดรับลดคาธรรมเนียมจากรอยละ  ๒  หรือรอยละ  ๑  

เหลือรอยละ  ๐.๐๑  ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๑”  และใหหมายเหตุขอความดังกลาว

ลงในใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมดวย   สวนกรณีที่ไดรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือรอยละ  ๐.๑๑  ตาม 

/พระราชกฤษฎีกา …. 
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พระราชกฤษฎีกาที่สงมาดวย ก็ใหหมายเหตลุงในเอกสารดังกลาวทํานองเดียวกันวา “ไดรับลดภาษีธรุกิจ

เฉพาะเหลือรอยละ  ๐.๑๑  (รวมภาษีทองถิ่น)  ตามพระราชกฤษฎกีาฯ  (ฉบบัที่  ๔๗๒)  พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งใหเจาหนาที่ที่ดินทราบและถือปฏิบตัิตอไป 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

                                                      (ลงชื่อ)   วราวธุ  วราภรณ 

                                                              (นายวราวุธ  วราภรณ)  

                                               ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ  รักษาราชการแทน 

                                                              อธิบดีกรมที่ดิน 

 

สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน   

โทร.  ๐  ๒๒๒๒  ๖๑๙๖   

โทรสาร  ๐  ๒๒๒๑  ๓๘๗๓   

โทร.  (มท)  ๕๐๘๐๑ - ๑๒  ตอ  ๒๒๕ 

 

 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการลดอัตรารัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๗๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคา 

หรือหากําไร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๑)  

แหงประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  

พ.ศ.  ๒๔๙๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๔๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   

ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร  วาดวยการลดอัตรารัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๗๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา  ๙๑/๖  (๓)  แหงประมวลรัษฎากร   

และคงจัดเก็บในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งสําหรับรายรับกอนหักรายจายใด ๆ  จากกิจการขายอสังหาริมทรัพย

เปนทางคาหรือหากําไรตามมาตรา  ๙๑/๕  (๖)  แหงประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ไดกระทําภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๕๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกานี้  คือ  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุนและ

ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  สมควรลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ  และคงจัดเก็บในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่ง  

สําหรับรายรับกอนหักรายจายใด ๆ   จากการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร  ท้ังนี้  เฉพาะการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีไดกระทําภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ  

เพ่ือบรรเทาภาระภาษีใหแกผูประกอบธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยอันจะทําใหธุรกิจดังกลาวสามารถขยายตัวตอไป  

รวมทั้งเปนการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


