
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลไหล่หิน 

เรื่อง  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ  
และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

 …………………………………. 
           ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป   เว้นแต่การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง  เทศบาลต าบลไหล่หิน   จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙    แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   ประกอบกับกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒ ในการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)  โดย
แสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ และ
รายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑.ฐานภาษ ี
      ฐานภาษี ได้แก่ มูลค่าท้ังหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการค านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดนิ ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
(๒) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

๒.การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 
              ๒.๑ น าข้อมูลที่ดินตามบัญชีรายการที่ดินมาตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินจากบัญชี
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง 

     ๒.๒ กรณีแปลงที่ดินที่แบ่งแยกใหม่ แปลงที่ดินตกหล่น หรือแปลงที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ์ประเภท 
อ่ืนที่ไม่ใช่โฉนด ที่ตรวจสอบแล้วไม่พบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง  ต้องตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏอยู่
ในโฉนดที่ดิน ซึ่งจะแสดงข้อมูลระวางในระบบพิกัดฉาก UTM (ระวาง-แผ่น) และเลขที่ดินถ้าถูกต้องตรงกันก็
น าราคาประเมินที่ปรากฏในแผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงมาใช้เป็นราคา
ประเมินที่ดินได้ 
      ๒.๓ ที่ดินแปลงใดไม่ได้ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ไว้ในบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินและแผนที่ประกอบบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในการค านวณมูลค่าที่ดิน 
พนักงานประเมินเปรียบเทียบราคากับแปลงที่ดินข้างเคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และมีระยะความลึกของ
แปลงที่ดินใกล้เคียงกัน 
      ๒.๔ ส าหรับเอกสารสิทธิ์ประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์(น.ส.๓ ก) ใช้บัญญัติแนบท้ายประกาศจังหวัด โดยด าเนินการ 
      (๑) ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารสิทธิ์เพื่อระบุต าแหน่งที่ตั้ง ต าบล อ าเภอ จังหวัด จากบัญชีแนบ
ท้ายประกาศจังหวัด 



-๒- 
      (๒) พิจารณาจากบริเวณที่ตั้งของที่ดินแปลงที่จะประเมินราคาว่าตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยที่ดินใด 
เพ่ือให้ทราบราคาประเมินที่ดิน (บาทต่อตารางวา)    จากบัญชีแนบท้ายประกาศจังหวัดเพ่ือน ามาค านวณที่ดิน  
     ๒.๕ น าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่ก าหนดไว้ตามบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  
(บาทต่อตารางวา) คูณด้วยจ านวนเนื้อที่ของท่ีดินแปลงนั้น ๆ 
 ๓. การค านวณราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง 
      ตรวจสอบประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างแบบแปลงที่ดิน โดยพิจารณาจากใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 
(แบบ อ.๑) หรือจากการส ารวจเก็บข้อมูล ว่าเป็นอาคารประเภทใด ตามบัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
      น าพื้นที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด X ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างต่อตารางเมตร X 
ค่าเสื่อมราคา 
      การค านวณค่าเสื่อมราคา พิจารณาจากตารางก าหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูก
สร้าง (แนบท้ายประกาศฉบับนี้) 
 
 ๔.อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ 
      บทเฉพาะกาล มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติว่า 
ในสองปีแรกของการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐาน
ภาษี ดังต่อไปนี้ 
      ๔.๑ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
 

มูลค่าของฐานภาษี(ล้านบาท) อัตราภาษี(ร้อยละ) 
เกินกว่า ไม่เกิน ของฐานภาษี 

๐ ๗๕ ๐.๐๑ 
๗๕ ๑๐๐ ๐.๐๓ 

๑๐๐ ๕๐๐ ๐.๐๕ 
๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๐๐๗ 

๑,๐๐๐ ขึ้นไป ๐.๑ 
 
              ๔.๒ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 
 

มูลค่าของฐานภาษี(ล้านบาท) อัตราภาษี(ร้อยละ) 
เกินกว่า ไม่เกิน ของฐานภาษี 

๐ ๒๕ ๐.๐๓ 
๒๕ ๕๐ ๐.๐๕ 
๕๐ ขึ้นไป ๐.๑ 

 
 
 



-๓- 
     ๔.๓ สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตาม

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร 
มูลค่าของฐานภาษี(ล้านบาท) อัตราภาษี(ร้อยละ) 
เกินกว่า ไม่เกิน ของฐานภาษี 

๐ ๔๐ ๐.๐๒ 
๔๐ ๖๕ ๐.๐๓ 
๖๕ ๙๐ ๐.๐๕ 
๙๐ ขึ้นไป ๐.๑ 

 
     ๔.๔ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอ่ืนนอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่

อาศัยตาม ข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ 
มูลค่าของฐานภาษี(ล้านบาท) อัตราภาษี(ร้อยละ) 
เกินกว่า ไม่เกิน ของฐานภาษี 

๐ ๕๐ ๐.๐๒ 
๕๐ ๗๕ ๐.๐๓ 
๗๕ ๑๐๐ ๐.๐๕ 

๑๐๐ ขึ้นไป ๐.๑ 
 

     ๔.๕ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย 
มูลค่าของฐานภาษี(ล้านบาท) อัตราภาษี(ร้อยละ) 
เกินกว่า ไม่เกิน ของฐานภาษี 

๐ ๕๐ ๐.๓ 
๕๐ ๒๐๐ ๐.๔ 

๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๐.๕ 
๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐.๖ 
๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๐.๗ 

 
    ๔.๖ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท้ิงไว้วางแปลงหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามความแก่สภาพ 

มูลค่าของฐานภาษี(ล้านบาท) อัตราภาษี(ร้อยละ) 
เกินกว่า ไม่เกิน ของฐานภาษี 

๐ ๕๐ ๐.๓ 
๕๐ ๒๐๐ ๐.๔ 

๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๐.๕ 
๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐.๖ 
๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๐.๗ 

 
 
 
 



-๔- 
 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่ได้ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลต าบลไหล่หิน 
หรือ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ – ๒๗๔๕๒๓ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ    ณ   วันที่     ๑     เดือนกุมภาพันธ์     พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 

 
                             (ลงชื่อ)............................................. 
                                                         (นายมงคล        แผ่นค า ) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

 
 

 

 
 


