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จัดท ำโดย : องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลคลองม่วง  โทร 044-000-611  

 

จดหมำยขำ่ว  

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลคลองมว่ง 

อ ำเภอปำกชอ่ง  จังหวดันครรำชสมีำ 

ส ำนักปลัด 

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2563 ส านักปลัด โดยงานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้ท าการ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพลภาพ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 โดยได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการ

สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ  จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เมื่อวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2563 ส านักปลัด โดยงานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง   

ได้ออกเยี่ยมประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเป็น

การบรรเทาความเดือดร้อนส าหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ไร้ที่พ่ึงผู้สูงอายุ คนพิการ   
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เร่ิมบังคับใช้ 13 มีนำคม 2562  เริ่มกำรจัดเก็บภำษี  1 มกรำคม 2563 

 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปน็ภาษี ประเภทใหม่ ที่จะน ามาใช ้จัดเก็บแทนภาษโีรงเรือนและทีด่ินและภาษีบ ารุงท้องที่ 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างทัง้หมด จะเป็นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องน าส่งเปน็รายได้ของรัฐบาลส่วนกลาง 

หลักกำรจัดเกบ็ภำษ ี
    - บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษี   
    - ผู้จัดเก็บภาษนี าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
    - ฐานภาษีคิดจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
    - อัตราภาษีเป็นรปูแบบขัน้บนัไดเพิ่มตามฐานภาษี 
    - ผู้มีหน้าที่เสยีภาษี ได้แก่ บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเปน็เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือ ท าประโยชน์ 
ในที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างอันเปน็ทรัพย์สนิของรัฐ 
    - ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษไีดแ้ก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุดฐานภาษี คิดจากมูลคา่ทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย
ค านวณจาก ราคา ประเมินทนุทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตามประมวลกฎหมายที่ดนิโดยกรมธนารักษ์สิ่งปลูกสร้างใน 
แต่ละประเภทจะมีราคา ประเมินทุนทรัพย์ที่แตกต่างกนัไป ทั้งนี้ ราคาประเมินทนุทรัพย์ของทัง้ที่ดินและ สิ่งปลูกสรา้งจะมีการ
ปรับ ตามรอบบัญชีการประเมินราคาทุก 4 ปี 
   -  อัตราภาษี ได้มีการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรรม ที่
อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และทีด่นิรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะเปน็รูปแบบขั้นบนัไดเพิ่มข้ึนตามมูลคา่ของ ฐานภาษี 
  -  ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าภาระภาษีจะสูงขึ้นหรือลดลง หรือกรณีอื่นใด ผู้เสียภาษีต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลง การใชป้ระโยชนท์ีด่ินหรือสิ่งปลูกสรา้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น ภายใน 60 วัน นบัตั้งแต่รู้เหตุว่า มีการ
เปลี่ยนแปลง 

มูลค่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้คิดเป็นฐำนภำษี (ม.35) 

   ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
   สิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  (หักค่าเสื่อมราคาตามบัญชีของกรม 
ธนารักษ์)  
   สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ             
   กรณีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การค านวณมูลค่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง 

สาระส าคญัของ พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
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ประเภทและมลูคา่ทีด่ินและสิง่ปลูกสร้างทีไ่ด้รับยกเว้นภาษี 

ประเภท เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา นิตบิุคคล 
1) การประกอบเกษตรกรรม 
(ม.40) 

เกษตรกรรม (ม.40) 
-ยกเว้น50ล้านบาทแรกต่อ เขต อปท. 

ไม่ยกเว้น 

2) เป็นที่อยู่อาศัย (ม.41) -เป็นเจ้าของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
มีช่ือในทะเบยีนบา้น ยกเว้น 50 ล้านบาท
แรก 
-เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้เป็น 
เจา้ของที่ดิน มีช่ือใน ทะเบยีนบา้น 
ยกเว้น 10 ล้านบาทแรก 
(1 คน มีช่ืออยู่ได้แค ่1 บา้น จึงได้ 
ยกเว้นแค่แหง่เดียวที่มีช่ืออยู่) 

ไม่ยกเว้น 

3) ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น 

4) ทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ยกเว้น ไม่ยกเว้น 

อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษีใน 2 ปีแรก (เริ่ม 1 มกราคม 
2563)  
1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบคุคลธรรมดา 
การค านวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาท มาหักก่อน แล้วจงึน า
ส่วนที่เกินมาค านวณ ตามตาราง (ม.40 และ 95) 

มูลคา่ทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษตี่อป ี(ม.94(1)) 

50 ล้านแรก ยกเว้น ยกเว้น 

ส่วนที่ไม่เกิน 75 ล้าน 0.01 %  (ล้านละ 100) 

ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน 0.03 %  (ล้านละ 300) 

ส่วนที่เกิน 100 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้าน 0.05 %  (ล้านละ 500) 

ส่วนที่เกิน 500 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน 0.07 %  (ล้านละ 700) 

ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน 0.10 %  (ล้านละ 1,000) 

2. กรณี ที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง  ของบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่อาศัยและมีชือ่
ในทะเบียนบ้าน 

 
 
 
 
 
 

การค านวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงน า 
ส่วนที่เกินมาค านวณตามตาราง (ม.41 และ 95) 
  3. กรณ ีสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน) ของบุคคลธรรมดาเป็น
ท่ีอยู่อาศัยและมชีื่อในทะเบียนบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การค านวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 10 ล้านบาทแรก มาหกัก่อน แล้วจึงน า
ส่วนที่เกินมาค านวณตามตาราง (ม.41 และ 95) 

มูลคา่ทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษตี่อป ี(ม.94 (2)) 

50 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41) ยกเว้น 
ส่วนที่ไม่เกิน 25 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300) 

ส่วนที่เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500) 

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน 0.10 % (ล้านละ 1,000) 

มูลคา่ทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษตี่อป ี(ม.94 (3)) 

10 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41) ยกเว้น 

ส่วนที่ไม่เกิน 40 ล้าน 0.02 % (ล้านละ 200) 

ส่วนที่เกิน 40 ล้าน แต่ไม่เกิน 65 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300) 

ส่วนที่เกิน 65 ล้าน แต่ไม่เกิน 90 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500) 

ส่วนที่เกิน 90 ล้าน 0.10 % (ล้านละ 1,000) 

 4. กรณ ีใช้ประโยชนอ์ื่นๆ ใชอ้ยูอ่าศัยแบบอื่นๆ 

5. กรณ ีท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์อืน่ นอกจาก
ประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย (พาณชิยกรรม) 

มูลคา่ทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษตี่อป ี(ม.94 (5)) 

0 ถึง 50 ล้าน 0.30 % (ล้านละ 3,000) 

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน 0.40 % (ล้านละ 4,000) 

ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน 0.50 % (ล้านละ 5,000) 

ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน 0.60 % (ล้านละ 6,000) 

ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน 0.70 % (ล้านละ 7,000) 

 แจ้งก ำหนดกำรยื่นแบบช ำระภำษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรำ้ง ประจ ำปี 2563 สำมำรถยื่นช ำระ
ภำษีไดต้ั้งแต่ วันที่ 1 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป 

หมำยเหตุ กรณมีีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลังอีกครั้ง 

มูลคา่ทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษตี่อป ี(ม.94 (4)) 

0 ถึง 50 ล้าน 0.02 % (ล้านละ 200) 

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300) 

ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500) 

ส่วนที่เกิน 100 ล้าน 0.10 % (ล้านละ 1,000) 
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กองช่ำง 

 เมือ่วนัที ่ 26 พฤษภาคม 2563 กอง

ช่าง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองมว่ง ไดล้ง

พืน้ทีเ่พื่อซ่อมระบบไฟฟ้าประปาหมูบ่า้นวงั

มะนาว หมูท่ี ่20 เพื่อใหป้ระชาชนไดม้นี ้าใช้

อุปโภค-บรโิภค  และบรรเทาความเดอืดรอ้น

ของประชาชนผูใ้ชน้ ้าประปา 

 เมือ่วนัที ่ 27  พฤษภาคม 2563 กองช่าง องคก์าร
บรหิารส่วนต าบลคลองมว่ง ไดล้งพืน้ทีเ่พื่อซ่อมระบบไฟฟ้า
ประปาหมูบ่า้นซบัพล ูหมูท่ี ่5 เพื่อใหป้ระชาชนไดม้นี ้าใช้
อุปโภค-บรโิภค  และบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน
ผูใ้ชน้ ้าประปา 
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กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองมว่งไดเ้ปิดรบัสมคัรเดก็เลก็เขา้เรยีนในของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองมว่ง ประจ าปีการศกึษา 2563 
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กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 เมือ่วนัที ่ 1 - 12 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม องคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลคลองมว่ง ไดอ้อกพ่นหมอกควนัและเททรายอะเบท ป้องกนัยงุลายบรเิวณสีแ่ยก

ซบัเศรษฐ ีหมูท่ี ่1  และบรเิวณ บา้นโป่งดนิด า หมูท่ี ่9 เพื่อเป็นการยบัยัง้และป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออกตามโครงการควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อเเละภยัสุขภาพในชุมชน 


