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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

	 นายเสถียร	กาโน	นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	พร้อมทั้ง
พนกังานเทศบาลได้ออกรณรงค์ประชาสมัพนัธ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	พร้อมทั้งรณรงค์การ
สวมหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายหน้ากากอนามยัให้แก่พ่อค้าแม่ค้า
และผู้มาซื้อของในตลาดสดห้วยไคร้	 รณรงค์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบัน	 ที่จะต้องระวัง
ตัวอย่างเข้มข้นตามค�าแนะน�าของทางราชการ	 อีกท้ัง	 ในการนี้ยัง
ได้ร่วมกับผู้น�าชุมชน	อสม.	เจ้าหน้าที่	รพ.สต.ห้วยไคร้	ออกเยี่ยมผู้
ทีอ่ยู่ระหว่างกกัตวั	๑๔	วนัในพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลห้วยไคร้	เพ่ือสร้าง
ความรู้	 ความเข้าใจรวมถึงช่วยกันสอดส่องคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ใน
พื้นที่	ติดตามข่าวสารทุกช่องทางเพื่ออัพเดทสถานการณ์	ทั้งนี้	คน
ที่เดินทางกลับภูมิล�าเนา	ต้องให้ความร่วมมือกักตัว	๑๔	วัน	 และ
แยกตัวจากคนในครอบครัว	 สวมใส่หน้ากากอนามัย	 โดยจะมีการ
โทรสอบถามอาการ	 รวมถึงถามข่าวจากคนใกล้บ้าน	 ซึ่งทุกคนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)



การจัดตัง้คลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จากสถานการณแ์พรร่ะบาด ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

จดหมายข่าว -๔- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ส่งผลให้ประชาชนได้รับความ
เดอืดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดจ�านวนมากทัง้ใน
ด้านการด�ารงชีวิต	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 ซึ่งปรากฏว่าใน
ปัจจุบันมีภาคประชาชนและภาคเอกชนออกมาช่วยเหลือใน
รูปแบบต่างๆ	 ทั้งการบริจาคอาหาร	 สิ่งของเพื่อใช้ในการ
อุปโภค	 บริโภค	 เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก
		 จงัหวดัเชยีงรายพจิารณาแล้ว	เพือ่เป็นการให้ความช่วย
เหลอืกลุม่ประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนทีจ่งัหวดัจะต้องให้
ความช่วยเหลอืโดยเร่งด่วน	ให้มอีาหาร	สิง่ของอุปโภคบรโิภค
ขั้นพื้นฐานในการด�ารงชีพ	 ประกอบกับข้อก�าหนดออกตาม
ความในมาตรา	๙	แหง่พระราชก�าหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	(ฉบับที	่๑)	ข้อ	๑๑	มาตรการ
ป้องกันโรค	จังหวัดเชียงรายจึงให้จัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน	ของประชาชนจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	
โดยก�าหนดให้



จดหมายข่าว -๕- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 ๑.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก�าหนดสถานทีเ่พือ่เป็นคลังอาหาร
ชมุชน	องค์กรปกครอง	ส่วนท้องถิน่	ละ	๑	แห่ง	หรอืพจิารณาด�าเนนิการ
ตามความเหมาะสม	 เพือ่เป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายอาหาร	 ส่ิงของ
อุปโภค	 บริโภค	 จากความช่วยเหลือของทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 
ภาคประชาชน	ภาคเอกชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
		 ๒.	นายอ�าเภอ	และผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	แจ้งประ
ชาสมัพันธ์ท�าความเข้าใจ	กบัผูท่ี้ประสงค์จะบรจิาคเพือ่ให้ความช่วยเหลอื
ตามสถานทีท่ีก่�าหนด	ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน	กลุม่ท่ีได้รับ
ผลกระทบฯ	ได้รบัทราบและได้รับความช่วยเหลอือย่างทัว่ถงึ
		 ๓.	ผูท้ีม่คีวามประสงค์จะบรจิาคอาหาร	สิง่ของอปุโภค	บรโิภค	
ให้ตดิต่อไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพ้ืนทีร่บัผดิชอบ	ก่อนการด�า
เนนิการล่วงหน้าอย่างน้อย	๑	วนั
		 ๔.	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเจ้าหน้าท่ี	ก�ากบั	ดแูล	การแจก
จ่ายฯ	 ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย	 โดยถือปฏิบัตกิารด�าเนนิการตามหลกั
การในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	
2019	(COVID	-	19)	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเว้นระยะห่างทางสังคม	
(Social	Distancing)	อย่างเคร่งครดั



จดหมายข่าว -๖- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดให้มีมาตรการการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	โดย
ตัง้จดุตรวจคัดกรองพนกังานทุกคนก่อนเข้าท�างานและผูท้ีม่าตดิต่อ
ราชการ	เพือ่สแกนวัดอณุหภูมร่ิางกาย	คดักรองเบือ้งต้น	และบรกิาร
แอลกอฮอล์	 เจลล้างมือ	 ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่จะ
เข้ามายงัส�านกังานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	เพือ่ลดความเสีย่งต่อการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID	 -	19)	และยังได้
เพิ่มมาตรการ	Social	Distancing	ปรับปรุงพื้นที่ส�านักงานป้องกัน
การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	อาทิ	การตรวจวัด
อุณหภมูร่ิางกายของทัง้พนกังานและผูม้าใช้บรกิาร	ก�าหนดเส้นแบ่ง
ระยะและการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างการรอรับบริการ	 โดย
ค�านึงถงึสขุภาพอนามยัและความปลอดภัยของประชาชนทกุคนเป็น
ส�าคัญ



จดหมายข่าว -๗- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

โครงการจัดกิจกรรมวันส�าคัญ กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี ๒๕๖๓

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดยงานธรุการ	ฝ่ายอ�านวยการ	ส�านกั
ปลัดเทศบาล	ได้จัดโครงการจดักจิกรรมวนัส�าคญั	กจิกรรมวนัท้องถิน่
ไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ขึน้	ในวนัที	่๑๘	มนีาคม	๒๕๖๓	ตัง้แต่เวลา	
๐๙.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	มผีูเ้ข้าร่วม
จ�านวน	๕๐	คน	ประกอบด้วยคณะผูบ้รหิาร	 สมาชกิสภาเทศบาล	
พนกังานเทศบาล	พนกังานจ้าง	 และลกูจ้างในสงักดัเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็นการร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	และเพ่ือให้สาธารณชน
ได้เห็นความส�าคญัของการปกครองส่วนท้องถิน่	อนัเป็นรากฐานของ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตย	 ตลอดจนเป็นการเสรมิสรา้ง
ขวญัและก�าลงัใจให้แก่ผูบ้รหิาร	 สมาชกิสภา	 ข้าราชการ	พนกังาน	
และลกูจ้าง	ในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
			 กจิกรรมเนือ่งใน	“วนัท้องถ่ินไทย”	ประจ�าปี	๒๕๖๓	มดีงันี้
	 ๑.	กจิกรรมรับฟังสารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	เน่ือง
ในโอกาส	“วนัท้องถิน่ไทย”	ประจ�าปี	๒๕๖๓	ของผูบ้รหิารเทศบาล	
สมาชิกสภาเทศบาล	พนกังานเทศบาล	พนกังานจ้าง	และลกูจ้างใน
สงักดัเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	รวมถึงประชาชนในพืน้ท่ี	ณ	บรเิวณหน้า
อาคารส�านกังานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้
		 ๒.	ผูบ้รหิารเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล	พนกังานเทศบาล	
พนักงานจ้าง	 และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ร่วมท�า
กจิกรรมสาธารณประโยชน์	 การให้บรกิารประชาชน	หรอืกจิกรรม
อืน่ๆ	ซึง่ในปีนีไ้ด้ร่วมกนัจดักจิกรรมสาธารณประโยชน์	เก็บกวาดเศษ
ขยะ	 กิ่งไม้	 ใบไม้	 และล้างฟุตบาท	ณ	 บริเวณสองข้างทางถนน
พหลโยธนิในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้



จดหมายข่าวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ติดต่อประสานงาน

เลขที่ 395 หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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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


