
                 คูม่ือส ำหรับประชำชน   
งำนที่ให้บริกำร กำรรับช ำระภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งำนพัฒนำจัดเก็บรำยได้ กองคลัง เทศบำลต ำบลท่ำม่วง 

โทรศัพท์  0-4366-5000 
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

ด้วยพระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.๒๕๖2 ก าหนดอัตราภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 
37 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 3 ให้ใช้อัตราภาษีตาม
ประเภทการใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ส าหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ฐำนภำษี 
ก าหนดให้ฐานภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ค านวณเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
๑.๑.ที่ดนิ ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
๑.๒. สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
๑.๓. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้) 

๒. กำรค ำนวณภำษ ี
ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งค านวณได้ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่

ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๔๐ หรือ มาตรา ๔๑ แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา ๙๔ ตามสัดส่วนที่
ก าหนดในมาตรา ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสีย กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน
และเป็นเจ้าของเดียวกัน ให้ค านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 

๓. อัตรำภำษีที่จัดเก็บ 
ก าหนดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๔ แห่ง

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ก าหนดไว้ว่า ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้ 

๓.๑. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
มูลค่ำของฐำนภำษี(ล้ำนบำท) อัตรำภำษี(ร้อยละ) 

ของฐำนภำษี เกินกว่ำ ไม่เกิน 
0 75 0.01 

75 100 0.03 
100 500 0.05 
500 1,000 0.07 

1,000 ขึ้นไป 0.1 



๓.๒. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 

มูลค่ำของฐำนภำษี(ล้ำนบำท) อัตรำภำษี(ร้อยละ) 
ของฐำนภำษี เกินกว่ำ ไม่เกิน 

0 25 0.03 
25 50 0.05 
50 ขึ้นไป 0.1 

๓.๓. สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 

มูลค่ำของฐำนภำษี(ล้ำนบำท) อัตรำภำษี(ร้อยละ) 
ของฐำนภำษี เกินกว่ำ ไม่เกิน 

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

๓.๔. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอ่ืนนอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่
อาศัย ตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ 

มูลค่ำของฐำนภำษี(ล้ำนบำท) อัตรำภำษี(ร้อยละ) 
ของฐำนภำษี เกินกว่ำ ไม่เกิน 

0 50 0.02 
50 75 0.03 
75 100 0.05 

100 ขึ้นไป 0.1 
  

๓.๕.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย 

มูลค่ำของฐำนภำษี(ล้ำนบำท) อัตรำภำษี(ร้อยละ) 
ของฐำนภำษี เกินกว่ำ 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 

 

 



๓.๖.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

มูลค่ำของฐำนภำษี(ล้ำนบำท) อัตรำภำษี(ร้อยละ) 
ของฐำนภำษี เกินกว่ำ 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 

 
๕. กำรประเมินภำษี  
๕.๑. ในปี ๒๕๖4  เทศบาลต าบลท่าม่วง จะด าเนินการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งหนังสือแจ้ง

ประเมิน   (ภดส. ๖) และแบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. ๗) หรือแบบแสดง
รายการค านวณภาษีอาคารชุด / ห้องชุดแล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้เสียภาษ ีภายในเดือนกุมภาพันธ์  2564 

๕.๒. พนักงานประเมินมีอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสาร
หรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพ่ือตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าว
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

๖. กำรช ำระภำษี  
๖.๑. ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี ๒๕๖4 ช าระค่าภาษีได้นับตั้งแต่      

ได้รับหนังสือแจ้งประเมินจนถึงเดือนเมษายน  ๒๕๖4  โดยช าระได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
ชั้น ๑ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ๖.๒. ผู้เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มีสิทธิขอผ่อนช าระเป็นรายงวดโดยมีค่าภาษีจ านวน 3,000.- 
บาทข้ึนไป แบ่งช าระได้ไม่เกิน ๓ งวด ๆ ละเท่ากัน ภายในก าหนดเวลาดังนี้  

(๑) งวดที่หนึ่งช าระภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕64 
(๒) งวดที่สองช าระภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖4 
(๓) งวดที่สามช าระภายในเดือนเมษายน ๒๕64 
๖.๓. ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบที่แจ้งประเมิน โดยสามารถส่งเช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคาร 

รับรอง สั่งจ่ายในนาม “เทศบำลต ำบลท่ำม่วง”และด าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดย
ถือว่า วันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช าระภาษี  

๗. มำตรกำรบรรเทำกำรช ำระภำษี  
๗.๑. ในสามปีแรก  (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔)  ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเจ้าของที่ดินและสิ่ง      

ปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๙๖ 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕6๒ 

๗.๒. ในกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจ านวนที่สูงกว่าจ านวนภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือ
ภาษีบ ารุงท้องที ่ที่ต้องเสียหรือพึงช าระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติ
ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสียหรือพึง
ช าระในปีก่อนเหลือจ านวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษี ดังนี้ 

(๑) ปีที่หนึ่งร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
(๒) ปีที่สองร้อยละห้าสิบของจ านวนภาษีท่ีเหลือ  



(๓) ปีที่สามร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนภาษีท่ีเหลือ 
๘. สิทธิและการอุทธรณ์ภาษี 
ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษี แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี         

นั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้
โดยให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียก
เก็บภาษีกรณีผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับค าร้องคัดค้านของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับค า
อุทธรณ ์

การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการช าระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นค าร้องต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการช าระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีค าสั่งให้ทุเลาการช าระภาษีแล้ว 

อนึ่ง เทศบาลต าบลท่าม่วง  ด าเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นตามกฎหมายหากมี
บุคคลกลุ่มใดหรือผู้โดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในเรื่องค่าภาษีได้  หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้
อย่าได้หลงเชื่อ และหากเกิดกรณีดังกล่าวให้ด าเนินการตามกฎหมายได้ทันที 

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ชั้น ๑ กองคลัง 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าม่วง หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๖๕๐๐๐  

 

*ภาษีทุกบาทช่วยพัฒนาต าบล  คืนให้ท่านอกีหนในรูปผลของการพัฒนา* 
 


