ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๖๙๖๕

กรมที่ดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จัง จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ในการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. สรุป การเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนีย มการจดทะเบีย นจานองอสังหาริม ทรัพ ย์แ ละห้อ งชุด
ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. สาเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจานองอสังหาริมทรัพย์
ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
..
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๔. สาเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจานองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจานองอสังหาริมทรัพย์
และห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ลงวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จานวน ๒ ฉบับ กาหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจานอง
ในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง (ร้อยละ ๐.๐๑) สาหรับการโอนโดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอน
โดยทางมรดกให้แก่ทายาท หรือการจานองอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือห้องชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่
อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล มีผลใช้บังคับตั้ งแต่วันที่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ถูกต้องมีความสะดวก
และรวดเร็ว ตามระยะเวลาการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
กรมที่ดินได้จัดทาสรุปการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
/ในการโอน...

-๒ในการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และสรุปการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจานองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดตามมาตรการสนับสนุน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒.
สาหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ นั้น ในขณะนี้พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ตามมาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ดาเนินการของกรมสรรพากร ยังไม่มีผลใช้บังคับ ฉะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องเรียกเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
และภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราปกติไปก่อน เว้นแต่จะอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับลดอัตราหรือยกเว้นตามมาตรการอื่น
เมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนการขอคืนภาษีอากร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แนะนาผู้ขอจดทะเบียนนาหลักฐานไปยื่นขอคืนภาษีอากรที่กรมสรรพากรหรือสรรพากรพื้นที่ที่ผู้ขอคืนมีภูมิลาเนาอยู่
หรือติดต่อสอบถามไปที่ศูนย์ข้อมูลกรมสรรพากร โทรศัพท์หมายเลข ๑๑๖๑
อนึ่ง กรณีมีผู้ขอจดทะเบียนขอคืนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เสียไป
ในอัตราปกติก่อนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ หากพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ ๐.๐๑ แล้ว
ก็ชอบที่จะดาเนินการเพื่อให้มีการคืนค่าธรรมเนียมในส่วนที่พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้เกินคืนให้แก่ผู้ขอได้
โดยการถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ได้มีการนาส่งเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ ว ในทางปฏิบัติ
ต้องส่งเรื่องขอคืนค่าธรรมเนียมนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของเงินรายได้เพื่อถอนคืนค่าธรรมเนียม
ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน โดยดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)
อธิบดีกรมที่ดิน

สานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๖๒
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๔

สิง่ ที่สง่ มาด้วย ๓

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
กรณีการโอนและการจานองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
โดยที่เป็นการสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการ
และกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อันจะเป็นการสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในเขตพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะและความมั่ น คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒ (๗) (ฎ) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กาหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
การโอนและจดทะเบียนการจานองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง สาหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอน
โดยทางมรดกให้ แ ก่ ท ายาท หรื อ การจ านองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นท้ อ งที่ จั ง หวั ด นราธิ ว าส
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี
และอาเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้วย ๔

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
กรณีการโอนและการจานองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
โดยที่เป็นการสมควรให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการ
และกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อันจะเป็นการสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในเขตพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะและความมั่ น คง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑ (๗) (ช) แห่งกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย
เกี่ ย วกั บ อาคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
กาหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจานองห้องชุด
ตามมาตรการสนั บ สนุ น เขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ โดยให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ เ รี ย กเก็ บ ค่ า จดทะเบี ย นการโอนและค่ า จดทะเบี ย นการจ านองห้ อ งชุ ด
ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง สาหรับการโอนห้องชุดโดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอนโดยทางมรดก
ให้แก่ทายาท หรือการจานองห้องชุดที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จั ง หวั ด สงขลาเฉพาะในท้ อ งที่ อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้ า ย้ อ ย
และจังหวัดสตูล
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

