
ภาษทีีเ่กีย่วข้องกบัการขายอสังหาริมทรัพย์ 
 

1. โปรแกรมค านวณภาษีทีเ่กีย่วข้องกบัการขายอสังหาริมทรัพย์ มวีตัถุประสงค์ให้บริการเจ้าหน้าทีข่องกรมทีด่นิ และ
ประชาชนทีส่นใจทราบเกีย่วกบั 
1. ความรู้ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรัพย ์
2. วธีิการค านวณภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรัพย ์
3. ช่วยในการค านวณภาษีจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์
- ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- อากรแสตมป์ 
  
การใชโ้ปรแกรมค านวณภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรัพย ์ผูข้ายอสงัหาริมทรัพยจ์ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอสงัหาริมทรัพยท่ี์ขายนั้น เช่น ราคาขาย ราคาประเมินทุนทรัพยข์องกรมท่ีดิน การไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยโ์ดยทาง
มรดกหรือการใหโ้ดยเสน่หา หรือโดยทางอ่ืน และ จ านวนปีท่ีถือครอง จึงจะสามารถใชโ้ปรแกรมค านวณไดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเร็ว ทั้งน้ีจ าเป็นตอ้งตรวจสอบการค านวณกบัเจา้พนกังานท่ีดิน เม่ือมีการจดทะเบียนโอนอสงัหาริมทรัพยด์ว้ย 
  
อยา่งไรก็ตาม โปรแกรมน้ีไดอ้  านวยความสะดวกเบ้ืองตน้ ในการคน้หาขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายอสงัหาริมทรัพย์
ในกรณีต่างๆ เช่นการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีการถือกรรมสิทธ์ิรวม การขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะเป็นการขาย
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ การคน้หาราคาประเมินทุนทรัพย ์โดยคน้หาไดจ้ากเมนู "คน้หาราคาประเมินจาก
กรมธนารักษ"์ และเมนู "กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง"หากศึกษาแลว้ยงัไม่เขา้ใจ หรือไม่ทราบกรณีแน่ชดัวา่จะตอ้งเสียภาษีหรือ
ไม่ใหส้อบถามไปท่ี CALL CENTER ของกรมสรรพากร หมายเลขโทรศพัท ์1161 หรือสอบถามท่ีเจา้พนกังานท่ีดินผูรั้บจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
  
2. หลกัเกณฑ์ทัว่ไปทีเ่กีย่วข้องกบัการขายอสังหาริมทรัพย์ 
ผูข้ายอสงัหาริมทรัพย ์มีหนา้ท่ีช าระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ(ถา้มี) และอากร
แสตมป์(ถา้มี)  โดยน าส่งภาษีต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในขณะท่ีมีการจดทะเบียน ณ 
ส านกังานท่ีดิน (ในกรณีท่ีไม่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหน้ าส่ง ณ ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาภายใน 7 วนั 
นบัแต่วนัท่ีจ่ายเงิน ไม่วา่ตนจะไดห้กัภาษีไวแ้ลว้หรือไม่) สรุปไดด้งัน้ี 

1. ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย 
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ในกรณีผูข้ายเป็นผูค้า้อสงัหาริมทรัพย ์นิติบุคคลขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้นการประกอบ กิจการ 
หรือบุคคลธรรมดาท่ีขายอสงัหาริมทรัพยภ์ายใน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยน์ั้น หรือมีช่ือในทะเบียนบา้นหลงั
ท่ีขายเป็นเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี) 
3. อากรแสตมป์ 
4. อ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บจากกรมท่ีดิน  เช่น ค่าพยาน ค่าค าขอ ค่าจดทะเบียน ฯลฯ 
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            ซ่ึงในการค านวณภาษแีต่ละประเภท ต้องทราบข้อมูลทีส่ าคญัทีเ่กีย่วข้อง ดงันี ้
 
              1. ราคาขาย 
                  - กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผูข้าย 

ราคาขาย หมายถึงราคาท่ีเจา้พนกังานประเมินก าหนดโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพยเ์พ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  ซ่ึงเป็นราคาท่ีใชอ้ยูใ่นวนัท่ีมีการโอน 

 
                  - กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้าย 

ราคาขาย ใหใ้ชร้าคาท่ีซ้ือขายกนัจริงหรือราคาประเมินทุนทรัพย ์แลว้แต่อยา่งใดจะมากกวา่ 

                  - กรณีธุรกิจเฉพาะ 

รายรับ หมายถึงรายรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ใหใ้ชร้าคาท่ีซ้ือขายกนัจริงหรือราคาประเมินทุนทรัพย ์แลว้แต่อยา่งใด
จะมากกวา่ 

                  - อากรแสตมป์ 

กรณีบุคคลธรรมดาค านวณอากรแสตมป์จากราคาขายหรือประเมินทุนทรัพย ์แลว้แต่อยา่งใดจะมากกวา่และกรณีนิติบุคคล
เรียกเก็บจากราคาขายหรือราคาประเมินทุนทรัพยเ์พ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม แลว้แต่อยา่งใด
จะมากกวา่ 

 
              2. วธีิการนบัจ านวนปีทีถ่ือครอง 
                  - บุคคลธรรมดา 

จ านวนปีท่ีถือครอง หมายความถึง จ านวนปีท่ีนบัตั้งแตปี่ท่ีไดก้รรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพยถึ์งปีท่ีโอน
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพยน์ั้น ถา้เกิน 10 ปีใหน้บัเพียง 10 ปี และเศษของปีใหน้บัเป็น 1 ปี (นบัตาม
จ านวนปีปฏิทิน) 

                  - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

การนบัระยะเวลาการไดม้าใหเ้ร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีไดม้า จนถึงวนัโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครองครองใน
อสงัหาริมทรัพยน์ั้น (นบัวนัชนวนั) 

              3. วธีิการค านวณภาษีและอตัราภาษี 
                  - บุคคลธรรมดา 



ส าหรับอสงัหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดก หรือท่ีไดรั้บมาจากการใหโ้ดยเสน่หา ใหห้กัค่าใชจ่้ายร้อยละ 50 ของเงินไดเ้หลือ
เท่าใดถือเป็นเงินไดสุ้ทธิแลว้หารดว้ยจ านวนปีท่ีถือครอง ไดผ้ลลพัธ์เป็นเงินเท่าใดใหค้  านวณภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ ได้
เท่าใดใหคู้ณดว้ยจ านวนปีท่ีถือครอง เสีย 

ส าหรับอสงัหาริมทรัพยอ่ื์นท่ีมิใช่มรดก หรือท่ีไดรั้บมาจากการใหโ้ดยเสน่หา ใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาตามมาตรา 4 
ของ พรฎ.(ฉบบัท่ี 165) เหลือเท่าใดถือเป็นเงินไดสุ้ทธิ แลว้หารดว้ยจ านวนปีท่ีถือครองไดผ้ลลพัธ์เป็นเงินเท่าใด ใหค้  านวณ
ภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ไดเ้ท่าใดใหคู้ณดว้ยจ านวนปีท่ีถือครองผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นเงินภาษีท่ีตอ้งเสีย 

หมายเหต ุ ผูมี้เงินไดอ้าจเลือกเสียภาษีโดยไม่น าไปรวมกบัภาษีปลายปี หากภาษีท่ีค  านวณไดม้ากกวา่ร้อยละ 20 ของราคา
ขาย ก็ใหเ้สียเพียงร้อยละ 20 ของราคาขายนั้น 

                    - นิติบุคคล 

ค านวณหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของราคาขายหรือราคาประเมินทุนทรัพยข์องกรมท่ีดินแลว้แต่อยา่งใดจะ
มากกวา่ 

                  - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ช าระภาษีในอตัราร้อยละ 3 ของราคาขายหรือราคาประเมินแลว้แตอ่ยา่งใดจะมากกวา่ และรายไดส่้วนทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 10 
ของภาษีธุรกิจเฉพาะ (คืออตัราร้อยละ 3.3 ของราคาขาย) 

หมายเหต ุ กรณีขายอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นทางการคา้หรือหาก าไรท่ีไดก้ระท าระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม 2552 - 28 มีนาคม 
2553 ใหล้ดอตัราภาษีธุรกิจเฉพาะจากอตัราร้อยละ 3 เป็น อตัราร้อยละ 0.1 ของราคาขาย หรือราคาประเมินแลว้แต่อยา่งใด
จะมากกวา่ และรายไดส่้วนทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ (คืออตัราร้อยละ 0.11 ของราคาขาย) 

                  - อากรแสตมป์ 

- บุคคลธรรมดา เสียอากรแสตมป์ในอตัรา 1 บาท ต่อทุกจ านวนเงิน 200 บาท และเศษของ 200 บาทของราคาขายหรือราคา
ประเมินทุนทรัพยแ์ลว้แต่อยา่งใดจะมากกวา่ 

- นิติบุคคล เสียอากรแสตมป์ในอตัรา 1 บาท ต่อทุกจ านวนเงิน 200 บาท และเศษของ 200 บาทของราคาขายหรือราคา
ประเมินทุนทรัพยแ์ลว้แต่อยา่งใดจะมากกวา่ 

หมายเหต ุ ส าหรับผูเ้สียภาษีธุรกิจเฉพาะแลว้ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียอากรแสตมป์ 

3. สิทธิและหน้าทีข่องผู้เสียภาษ ี

            1. การยืน่แบบแสดงรายการประจ าปี 

เงินไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยอ์นัเป็นมรดกหรืออสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยมิไดมุ่้งในทางการคา้หรือหาก าไร ผูมี้เงิน
ไดจ้ะเลือกเสียภาษีตามจ านวนภาษีท่ีถูกหกัไว ้ณ ท่ีจ่ายโดยไม่ตอ้งน าไปรวมค านวณภาษีกบัเงินไดอ่ื้นตามปกติตอนส้ินปีก็
ได ้แต่เงินไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยมุ่งไปทางการคา้หรือหาก าไร ผูมี้เงินไดต้อ้งน าเงินไดน้ั้นรวมค านวณ
ภาษีกบัเงินไดอ่ื้นตามปกติ ตอนส้ินปี(ภ.ง.ด.90) และไม่มีสิทธ์ิเลือกเสียภาษีตามจ านวนท่ีผูห้กัไว ้ณ ท่ีจ่าย 
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            2. การขอคืนเงินภาษี 

2.1 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
กรณีบุคคลธรรมดาถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จากการขาย อสงัหาริมทรัพยแ์ละน าส่งเป็นจ านวนเงินเกินกวา่ท่ีควรตอ้งเสียมีสิทธิ
ร้องขอคืนเงินภาษีส่วนท่ีถูกหกัเกินไปนั้นไดแ้ต่ตอ้งยืน่ค  าร้องต่อเจา้พนกังานประเมินภายใน 3ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งปีท่ี
ถูกหกัภาษีเกินไป(ตามม.63) 
 
กรณีนิติบุคคลถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย จาการขายอสงัหาริมทรัพยไ์วเ้กินใหย้ืน่ค  าร้องขอคืนภายใน 3 ปี นบัแต่วนัสุดทา้ยแห่ง
ก าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการตามท่ีกฎหมายก าหนด(ม.27 ตรี ) 

2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษียืน่ค  าร้องขอคืนเงินภาษีภายใน 3 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการภาษี (ม.91/11) 
 
2.3 อากรแสตมป์ 
กรณีผูข้ายอสงัหาริมทรัพยไ์ดช้ าระภาษีธุรกิจเฉพาะไวแ้ลว้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียอากรแสตมป์มีสิทธ์ิยืน่ค  าร้องขอคืน
ค่าอากรแสตมป์ได ้ภายใน 10 ปี นบัแต่วนัช าระค่าอากรแสตมป์(ม.193/30  แห่งประมวลกฎหมาย 
แพง่และพาณิชย)์ 

            3. ความรับผิดในการไม่ช าระภาษี 

กรณีผูข้ายอสงัหาริมทรัพยไ์ม่ช าระภาษีหรือช าระภาษีไวไ้ม่ถูกตอ้งอาจถูกเจา้พนกังานประเมินตรวจสอบและประเมินภาษี
และจะตอ้งรับผดิเสียเบ้ียปรับ 2 เท่า ในกรณีไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีหรือ 1 เท่ากรณียืน่รายการไม่ครบถว้นของเงินภาษี
ท่ีตอ้งเสียและตอ้งรับผิดเสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน (ตามมาตรา 27 ) 

Last Update : Tueday, October 30, 2012 (ปรับปรุงตามหนงัสือด่วนทีสุ่ดที ่กค 0702(กม.)/2362 ลว.25 ต.ค. 2555) 


