
¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ
à·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂä¤ÃŒ
 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓ www.huaykhrai.go.th

โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๒๓๕ สายด่วน ทต.ห้วยไคร้ 



จดหมายข่าว -๒- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
“ภาษีที่ดิน ชวยพัฒนาทองถิ่น พัฒนาชาติ”

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
www.dla.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
www.fpo.go.th

ฐานภาษี ผูเสียภาษี

และผูจัดเก็บภาษี

ฐานภาษี

มูลคา ของ ที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง
ผูเสียภาษี

เจาของที่ดิน/สิ่งปลูกสราง

เจาของหองชุด

ผูครอบครองทรัพยสิน

หรือทำประโยชนในทรัพยสิน

ของรัฐ (ที่ดินและสิ่งปลูกสราง) ผูจัดเก็บภาษี

การทำประโยชนในที่ดิน

และสิ่งปลูกสราง

เทศบาล

อบต.

กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

(ป 2563 - 2564)

ÍÑµÃÒ·Õ่¨Ñ´à¡็º
มูลคา (ลบ.) อัตรา (%)

0 - 75

75 - 100

100 - 500

500 - 1,000

1,000 ขึ้นไป

0.01

0.03

0.05

0.07

0.1

ไดรับยกเวน อปท. ละ

ไมเกิน 50 ลานบาท

ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò

เกษตรกรรม
(เพดาน 0.15%)

ÍÑµÃÒ·Õ่¨Ñ´à¡็º
มูลคา (ลบ.)  บาน      บาน + ที่ดิน     บานหลังอื่น

(บานหลังหลัก) (บานหลังหลัก)

0 - 10

10 - 50

50 - 75

75 - 100

100 ขึ้นไป

ยกเวนภาษี

0.02

0.03

0.05

0.1

0.03

0.05

0.1

0.03

0.05

0.1

0.02ยกเวนภาษี

ที่อยูอาศัย
(เพดาน 0.3%)

ÍÑµÃÒ·Õ่¨Ñ´à¡็º
มูลคา (ลบ.) อัตรา (%)

0 - 50

50 - 200

200 - 1,000

1,000 - 5,000

5,000 ขึ้นไป

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

สำหรับ ที่วางเปลา/ไมทำประโยชนตามควรแกสภาพ

เพิ่มอัตรา 0.3% ทุก 3 ป
แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3% 

อื่น ๆ / 

ที่รกราง

วางเปลา
(เพดาน 1.2%)

ทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวน้ำ 

และกิจการอื่นตามที่ประกาศกำหนด

การจัดเก็บ :

    ดูตามสภาพขอเท็จจริง

    ทำเกษตรกรรมไมเต็มพื้นที่ เสียภาษี

    ตามสัดสวนการใชประโยชน

    รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสราง

    ตอเนื่องที่ใชสำหรับเกษตรกรรม

เกษตรกรรม
ºŒÒ¹ËÅÑ§ËÅÑ¡

เจาของบานและที่ดิน/

เจาของเฉพาะตัวบานมีชื่อใน 

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์

+ ทะเบียนบาน

(ไมจำเปนตองเปนเจาบาน/

เจาของคนใดคนหนึ่ง

มีชื่อในทะเบียนบาน)

ºŒÒ¹ËÅÑ§Í×่¹æ
เจาของบาน

มีชื่อใน โฉนด

แตไมมีชื่อ

ในทะเบียนบาน

ที่อยูอาศัย
พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม

โรงแรม

อพารทเมนท

บานใหเชา

ฯลฯ
อื่น ๆ ทิ้งที่ดินไววางเปลา

หรือไมทำประโยชน

ในปกอนหนา

ที่วางเปลา/

ไมทำประโยชน

ตามควรแกสภาพ

การดูแลผลกระทบ

กิจการสาธารณะ เชน โรงเรียน โรงผลิตไฟฟา 

สถานีรถไฟ ที่จอดรถโดยสารสาธารณะ เปนตน

ทรัพยสินที่อยูระหวางพัฒนาเพื่อทำโครงการ

พักอาศัยและนิคมอุตสาหกรรม (3 ป ตั้งแตยื่นขออนุญาต)

ทรัพยสินที่เปน NPA ของสถาบันการเงิน (5 ป)

บานพักอาศัยซึ่งไดกรรมสิทธิ์มาจากการรับมรดก

กอนที่ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีผลบังคับใช

ทรัพยสินของรัฐที่ไมไดหาผลประโยชน

ทรัพยสินที่ใชเพื่อประโยชนสาธารณะ

(รัฐ/เอกชน)

สหประชาชาติ สถานทูต

ทรัพยสวนกลางของอาคารชุด

ที่ดินสาธารณูปโภคหมูบานจัดสรร 

และนิคมอุตสาหกรรม

ยกเวนบานหลังหลัก 1 หลัง

-  สวนของมูลคาที่ไมเกิน 50 ลบ.

   ในกรณีที่เปนเจาของบานและที่ดิน

- สวนของมูลคาที่ไมเกิน 10 ลบ.

   ในกรณีที่เปนเจาของเฉพาะบาน

ที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา

- ไมตองเสียภาษีใน 3 ปแรก

- ปที่ 4 เปนตนไป ไดรับยกเวนมูลคา

  ของฐานภาษีในแตละ อปท. รวมกัน

  ไมเกิน 50 ลบ. เปนการถาวร

ลดหยอน ผอนปรน
ทยอยปรับภาษีสวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

25% 50% และ 75% ในชวง 3 ปแรก

25%

50%
75%

100%

*

*ราคาประเมินทุนทรัพย

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง

ที่เจาของใชอยูอาศัย แบงเปน

อยาลืม !!! ไปเสียภาษีภายใน 30 เม.ย. ของทุกปนะจะ

ผอนชำระ
สามารถผอนชำระได 3 งวด 

เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

หากมียอดภาษีตั้งแต 

3,000 บาทขึ้นไป



จดหมายข่าว -๓- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ฉายกับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ	ขนาด	๘.๒๕	×	๑๑.๗๕	นิ้ว	จ�านวน	๒๓,๓๒๓,๐๐๐	แผ่น	ส�าหรับมอบแก่
หวัหน้าส่วนราชการประจ�าจงัหวดั	,	อ�าเภอ	,	ประธานสมาคมสนันบิาตเทศบาล	,	นายกสมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบล	,	ประธานชมรม
ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	,	ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียน	และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อให้ประชาชน	หน่วยงาน	และองค์กรต่างๆ	 ได้น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้	และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒
		 เพือ่ให้การจดัพธิรีบัพระบรมฉายาลกัษณ์ฯ	เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกยีรติ	สอดคล้องกบัหนงัสือสัง่การของกระทรวง
มหาดไทย	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ	พระบรมราชินี	 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒	ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขึ้น	ในวันที่	๑๒	ธันวาคม	๒๕๖๒	เวลา	๑๓.๓๐	น.	ณ	ห้องประชุมอู่ทอง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดยมีนายกเทศมนตรีต�าบลห้วย
ไคร้	เป็นประธานในพิธี	และได้พิจารณาเรียนเชิญ	ประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	,	รองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	,	สมาชิกสภา
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	,	ปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	,	หัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้างของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ในระดับส�านัก/กอง/
ส่วน	,	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	,	หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	,	ผู้น�าชุมชน	,	ตัวแทนครัวเรือน	
เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์	ตามวันและเวลาดังกล่าว

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



จดหมายข่าว -๔- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง	ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ขึ้นในวันที่	 ๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	ตั้งแต่เวลา	
๑๘.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	อ่างเก็บน�้าขุนน�้าห้วยไคร้	ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนักงานเทศบาล	
พนกังานจ้าง	และลกูจ้างในสงักดัเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ส่วนราชการ	และประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
ให้ประชาชนได้อนรุกัษ์ประเพณขีองท้องถิน่ไว้ให้คงอยูส่บืไปอย่างมคีณุค่า	ตลอดจนเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของเทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้	ซึง่ในการจัดงานคร้ังนีจ้ะมกีจิกรรมการประกวดขบวนกระทงใหญ่	การประดษิฐ์กระทง	การประกวดดอกไม้ไฟ	การประกวดร้องเพลง	
การแสดงดนตรีพร้อมทั้งการแสดงของสถานศึกษาต่าง	ๆ	ในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒



จดหมายข่าว -๕- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

	 ตามทีเ่ทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้รบัแจ้งว่าพบผูป่้วยไข้เลือดออก
ในพื้นที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	จึง
ได้ประสานงานกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลห้วยไคร้	ร่วมกับ	
อสม.	 ออกสอบสวนโรคในพื้นที่ดังกล่าว	 พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าท่ีเข้า
ท�าการการพ่นหมอกควัน	 แจกทรายอะเบท	 และให้ค�าแนะน�าการ
ท�าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับบ้านของผู้ป่วยรายดังกล่าว	 	 โดยท�าการพ่นหมอกควัน
ก�าจัดยุงลาย	ในระยะรัศมี	๑๐๐	เมตร	บริเวณรอบๆ	บ้านของผู้ป่วย
ครั้งที่	๑	ในวันแรกที่ทราบ	ครั้งที่	๒	ห่างจากครั้งแรก	๑	วัน	และครั้ง
ที่	๓	อีกห่างจากครั้งแรก	๗	วัน	และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นที่	 ได้ร่วมกันท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย	 และทราบถึง
การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน



จดหมายข่าว -๖- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๓	มวีนัหยดุราชการตดิต่อ
กนัหลายวนั	เป็นช่วงเวลาท่ีประชาชนจ�านวนมากใช้รถใช้ถนนใน
การสัญจรเพ่ือเดินทางกลับภูมิล�าเนาและเดินทางท่องเที่ยว	 ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง	 เพื่อขับ
เคลือ่นการด�าเนนิการป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนน	เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้จึงได้จัดท�าโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ขึ้น	
ในระหว่างวนัท่ี	๒๗	ธนัวาคม	๒๕๖๒	ถงึวนัที	่๒	มกราคม	๒๕๖๓	
โดยด�าเนินการตามมาตรการ	๑ร	๒ส	๓ข	๔ม	(๑๐	รสขม)	ร่วม
กบัก�านัน	ผูใ้หญ่บ้าน	สมาชกิสภาเทศบาล	เจ้าหน้าทีต่�ารวจ	สมา
ชกิอปพร.	อสม.	อาสาสมคัรกูภ้ยัดอยตุง	และเจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วข้อง	
โดยมพีธิเีปิดศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ในวันศุกร์	ที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๖๒	
เวลา	๐๙.๐๐	น.	ณ	ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

โครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓



จดหมายข่าว -๗- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	ได้จัดกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรยีนรูเ้ด็ก
ขึ้น	ในวันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๖๓	เวลา	๐๙.๐๐	น.	ณ	โรงเรียน
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสนับสนุน
และกระตุน้ให้ทุกฝ่ายได้เหน็ความส�าคญัของเดก็และเยาวชน	และ
ช่วยกนัส่งเสรมิพฒันาเด็กให้เป็นผูใ้หญ่ทีม่คุีณภาพ	เป็นทรพัยากร
บคุคลทีม่ศีกัยภาพของชาต	ิสามารถสร้างสรรค์	จรรโลงสงัคมไทย
ไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนา	 อันจะเป็นแนวทางน�าไปสู่การ
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็ก



จดหมายข่าวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ติดต่อประสานงาน

เลขที่ 395 หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57220 www.huaykhrai.go.th

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้     0-5376-3235

นายเสถียร กาโน (นายกเทศมนตรี)    0-5376-3235 ต่อ 202

นายสมคิด จันทาพูน (รองนายกเทศมนตรี)  0-5376-3235 ต่อ 203

นายอินปั๋น วงค์สุวรรณ (รองนายกเทศมนตรี)  0-5376-3235 ต่อ 204

ส�านักปลัดเทศบาล      0-5376-3235 ต่อ 100

กองคลัง       0-5376-3235 ต่อ 103

กองช่าง       0-5376-3235 ต่อ 105

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    0-5376-3235 ต่อ 207

กองการศึกษา      0-5376-3235 ต่อ 208

โทรสาร       0-5376-3616 ต่อ 101

แจ้งเหตุแพลิงไหม้ในเขตเทศบาล   0-5376-3099


