
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลตาจง 
เรื่อง  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีที่จัดเก็บ 

และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจ าปี  2563 
.................................................... 

  ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่
จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจ าปี 2563 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและระเบียบให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายล าดับรองซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.3/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขยายก าหนดเวลาด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

  อาศัยอ านาจตามความมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์อัตราภาษี  และ
รายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงออกประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีที่เก็บ  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ฐานภาษ ี
  ก าหนดให้ฐานภาษี  คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยค านวณเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1.1  ที่ดนิ  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
1.2  สิ่งปลูกสร้าง  ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้) 
2. การค านวณภาษ ี

  ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งค านวณได้ตามมาตรา 35 หักด้วยมูลค่าของฐาน
ภาษีที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 40 หรือ มาตรา 41 แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามาตรา 94 ตามสัดส่วนที่
ก าหนดในมาตรา 38 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องช าระ กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันและ
เป็นเจ้าของเดียวกัน ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

3. อัตราภาษทีีจ่ัดเกบ็ 
  ก าหนดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 94 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ก าหนดไว้ว่า ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้ 
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    3.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม  

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
ของฐานภาษี เกินกว่า ไม่เกิน 

0 75 0.01 
75 100 0.03 

100 500 0.05 
500 1,000 0.07 

1,000 ขึ้นไป 0.1 
 
   3.2 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
ของฐานภาษี เกินกว่า ไม่เกิน 

0 25 0.03 
25 50 0.05 
50 ขึ้นไป 0.1 

 
   3.3 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
ของฐานภาษี เกินกว่า ไม่เกิน 

0 40 0.02 
40 65 0.03 
65 90 0.05 
90 ขึ้นไป 0.1 

 
   3.4 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอ่ืนนอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่
อยู่อาศัยตาม ข้อ 3.2  และ ข้อ 3.3 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
ของฐานภาษี เกินกว่า ไม่เกิน 

0 50 0.02 
50 75 0.03 
75 100 0.05 

100 ขึ้นไป 0.1 
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   3.5 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่
อาศัย 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
ของฐานภาษี เกินกว่า ไม่เกิน 

0 50 0.3 
50 200 0.4 

200 1,000 0.5 
1,000 5,000 0.6 
5,000 ขึ้นไป 0.7 

 
   3.6 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

มูลค่าของฐานภาษี (ล้านบาท) อัตราภาษี (ร้อยละ) 
ของฐานภาษี เกินกว่า ไม่เกิน 

0 50 0.3 
50 200 0.4 

200 1,000 0.5 
1,000 5,000 0.6 
5,000 ขึ้นไป 0.7 

  
    4.การประเมนิภาษี 
   4.1 ในปี 2563 เทศบาลต าบลตาจงแจ้งการประเมินภาษี  โดยส่งหนังสือแจ้งประเมิน    
(ภดส.6) และแบบแสดงการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.7) แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้เสียภาษีภายใน
เดือนมิถุนายน 2563 
   4.2 พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่ง
เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพ่ือตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าว
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 

   5. การช าระภาษี 
   5.1  ผู้มีหน้าที่เสียภาษสีามารถช าระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  2563 นับตั้งแต่
ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน จนถึงภายในเดือนสิงหาคม  2563   โดยยื่นขอช าระภาษไีด้ที่  ฝ่ายพัฒนารายได้    
กองคลัง  ชั้น 1  อาคาร 2 ชั้น ส านักงานเทศบาลต าบลตาจง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์  
   5.2  หากภาษีที่ต้องช าระมีจ านวนเงินตั้งแต่ 3,000 บาทข้ึนไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง มีสิทธิขอผ่อนช าระเป็นรายงวด โดยแบ่งช าระได้ไม่เกิน  3 งวด งวดละเท่าๆกัน  ภายในก าหนดเวลา  
ดังนี้ 
   (1) งวดที่หนึ่ง  ช าระภายในเดือน สิงหาคม 2563 
   (2) งวดที่สอง  ช าระภายในเดือน กันยายน 2563 
   (3) งวดที่สาม  ช าระภายในเดือน ตุลาคม 2563 
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   5.3  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระภาษีตามแบบที่แจ้งประเมิน  โดยสามารถส่งเช็คธนาคารหรือเช็ค
ที่ธนาคารรับรอง สั่งจ่ายในนาม  “เทศบาลต าบลตาจง” และด าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
โดยถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช าระภาษี 
 

   6. มาตรการบรรเทาการช าระภาษี 
   6.1 ในสามปีแรก (ปี 2563-2565) ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  ทั้งนี้  เป็นไปตามมาตรา  96  แห่ง
พระราชบัญญัติภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพาะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด
ที่ดินเท่านั้น) 
   6.2 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่าจ านวนภาษีโรงเรือน
และที่ดิน หรือ ภาษีบ ารุงท้องที่  ที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้อง
เสีย หรือพ่ึงช าระในปีก่อน เหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี  ดังนี้ 
   (1) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
   (2) ปีที่สอง ร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
   (3) ปีที่สาม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีที่เหลือ  
 

   7.สทิธขิองการอุทธรณภ์าษี 
   ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษี  แล้วเห็นว่า  การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี
นั้นไม่ถูกต้อง  มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  
โดยให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บ
ภาษี  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องดังกล่าว และแจ้งค าสั่ง
พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า  
   กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีเป็น
หนังสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับช าระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 
   กรณีผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับค าร้องของผู้เสียภาษี  ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษ ี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง และผู้บริหารท้องถิ่นส่งค าอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ดังกล่าว 
   การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการช าระภาษี  เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นค าร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการช าระภาษีไว้ก่อน  และผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีแล้ว 
 

   อนึ่ง  เทศบาลต าบลตาจง  ด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามกฎหมาย
หากบุคคลกลุ่มใดหรือผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในเรื่องลดหรืองดค่าภาษีได้ หรือมีพฤติการณ์ในท านอง
เดี่ยวกันนี้อย่าได้หลงเชื่อ และหากเกิดกรณีดังกล่าวให้ด าเนินการตามกฎหมายได้ทันที 
 
 

/หากมีข้อสงสัย... 
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   หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง ชั้น 1  อาคาร 2 ชั้น 
ส านักงานเทศบาลต าบลตาจง  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-634-960 ในวันและเวลาราชการ
และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพ่ิมเติมได้ที่  เพจเฟสบุ๊ค : ภาษ ีเทศบาลต าบลตาจง 
 

   จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
 
 

 
(นายปราโมทย์  มูระคา) 

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลตาจง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


