
 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโสม 
เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕65 
............................................................................ 

 
                    ด้วยพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีท่ีเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จำเป็น
ในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วนั้น 
                    เทศบาลตำบลน้ำโสม อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ๒๕๖2 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
อัตราภาษี และรายละเอียดอ่ืนในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖2 เห็นควรออกประกาศราคา 
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุดห้องชุด อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ และรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕65 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    1. ฐานภาษี 
                    กำหนดให้ฐานภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้คำนวณเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
                    1.๑. ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
                    1.๒. สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
                    1.๓. สิ่งปลกูสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
รายละเอียดตามแบบท้ายประกาศฉบับนี้ 
                    ๒. การคำนวณภาษี 
                    ให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคำนวณได้ตามมาตรา ๓๕ หักด้วยมูลค่าของฐาน 
ภาษีท่ีได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๔๐ หรือ มาตรา ๕๑ แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา ๑๔ ตามสัดส่วนที ่
กำหนดในมาตรา ๓๘ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนภาษีท่ีต้องเสีย กรณีท่ีดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันและ 
เป็นเจ้าของเดียวกัน ให้คำนวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 
                    ๓. อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 
                    กำหนดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามท่ีกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๔๔ แห่ง 
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ว่า ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และ สิ่งปลูกสร้างให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
/3.1 ที่ดินและ... 



                    3.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม 
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 สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตาม 
                          กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

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 และข้อ 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 

 
                    
 

/3.5ที่ดิน.... 



                     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 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

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 

                    5.การประเมินภาษี 
                    5.1  ในป ี 2565 เทศบาลตำบลน้ำโสมแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งหนังสือแจ้งประเมิน 
(ภดส.6) และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.7) ให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
                    5.2 พนักงานประเมินมีอำนาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือส่ง
เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพ่ือตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคล
ดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
                   6. การชำระภาษี 
                    6.1  ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ชำระภาษีได้นับตั้งแต่
ได้รับหนังสือแจ้งประเมินจนถึงเดือนเมษายน 2565 โดยชำระได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล
น้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
                    6.2 ผู้เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง มีสิทธิขอผ่อนชำระค่าภาษีจำนวนสามพันบาทขึ้นไป 
แบ่งชำระได้ไม่เกิน 3 งวดๆละเท่าๆกัน ภายในกำหนดเวลา ดังนี้ 
                    (1) งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือน เมษายน 2565 
                    (2) งวดที่สอง ชำระภายในเดือน พฤษภาคม 2565 
                    (3) งวดที่สาม ชำระภายในเดือน มิถุนายน 2565 
                   ๖.๓. ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบที่แจ้งประเมิน โดยสามารถส่งเช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคาร 
รับรอง สั่งจ่ายในนาม “เทศบาลตำบลน้ำโสม” และดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยถือว่า 
วันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ชำระภาษี  

/7.มาตการ... 



                    ๗. มาตรการบรรเทาการชำระภาษี  
                    7.1. ในสามปีแรก (ปี ๒๕๒๓-๒๕๖๔) ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับเจ้าของที่ดินและสิ่ง 
ปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๔๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
                    ๗.๒ ในกรณีท่ีผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน หรือ ภาษีบำรุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
พระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕6๒ มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามจำนวนที่ต้อง
เสียหรือ พึงชำระ ในปีก่อน เหลือจำนวนภาษีเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษี ดังนี้ 
 (๑) ปีที่หนึ่ง ร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนภาษีท่ีเหลือ 
 (2) ปีที ่สอง ร้อยละห้าสิบของจํานวนภาษีท่ีเหลือ 
 (3) ปีทีส่าม ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวนภาษีที่เหลือ 
                     ๘. สิทธิและการอุทธรณ์ภาษี  
                    ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษี แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี 
นั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ 
โดย ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บ
ภาษี กรณีผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคำร้องคัดค้านของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดอุดรธานี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำ
อุทธรณ ์ 
                   การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชำระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นค้าร้อง 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชำระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้ทุเลาการชำระภาษีแล้ว  
                   อนึ่ง เทศบาลตำบลน้ำโสม ดำเนินการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นตามกฎหมาย หาก
มีบุคคลกลุ่มใดหรือผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในเรื่องค่าภาษีได้ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ 
อย่าได้หลงเชื่อ และหากเกิดกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที  
                    หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำ
โสม หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-4214-6182 
 
                     จึงออกประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
                                   ประกาศ  ณ  วันที่    31   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
                                                   (นางธนพร   ฤทธิ์อ้วน)  
                                            นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำโสม  
 


