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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
เร่ือง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖5  

……………………………………………………………….. 
 
 

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗  แห่งพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 
๒๕๖๒   ประกำศกฎกระทรวงกำรคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรค ำนวณกำรยกเว้นมูลค่ำของฐำนภำษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเจ้ำของเป็นบุคคลธรรมดำใช้เป็นที่อยู่อำศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทะเบียนรำษฎร ประกำศกระทรวงกำรคลังและกระทรวงมหำดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรยกเว้น
มูลค่ำของฐำนภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเจ้ำของเป็นบุคคลธรรมดำใช้ประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม  
และพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอัตรำภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ 2564 ก ำหนดอัตรำภำษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง ตั้งแต่ปีภำษี 2565 เป็นต้นไป นั้น  

 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง เห็นว่ำ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรและประชำชน
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำง ประจ ำปี พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จึงขอประชำสัมพันธ์อัตรำภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  1. กรณ ีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประโยชน์ในกำรประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดำ 

 
 
 
 
 

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) อัตราภาษีต่อปี   
50 ล้านแรก ยกเว้น (ม.40) - 
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 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อำศัย                          
                   (ก) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่เจ้ำของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำใช้เป็นที่อยู่อำศัยและมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนรำษฎร                            
 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 
อัตราภาษีต่อปี              

 
50 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41) - 
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) 
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                  (ข). สิ่งปลูกสร้ำงที่เจ้ำของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำใช้เป็นที่อยู่อำศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 
อัตราภาษีต่อปี              

 
10 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41) - 
ส่วนที่ไม่เกิน 40 ล้าน 0.02 % (ล้านละ 200) 
ส่วนที่เกิน 40 ล้าน แต่ไม่เกิน 65 ล้าน 0.03 % (ล้านละ 300) 
ส่วนที่เกิน 60 ล้าน  แต่ไม่เกิน 90 ล้าน 0.05 % (ล้านละ 500) 
ส่วนที่เกิน 90 ล้าน 0.10 % (ล้านละ 1,000) 

 
                   (ค) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อำศัยกรณีอ่ืนๆนอกจำกกำรใช้ประโยชน์ตำม      
(ก) และ (ข) 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) 
อัตราภาษีต่อปี              

 
ส่วนที่ไม่เกิน 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) 

 
                    3. กรณี  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ ใช้ประโยชน์ อ่ืน นอกจำกประกอบเกษตรกรรมหรือ 
      เป็นที่อยู่อำศัย (พำณิชยกรรม) 

   

 

 

 

   4. กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ทิ้งไว้ว่ำงเปล่ำหรือไม่ได้ท ำประโยชน์ตำมควรแก่สภำพ  

   

 

 

 

   

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี (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) 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท) อัตราภาษีต่อปี (ม.94(6)) 
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) 
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              หำกมีข้อสงสัยติดต่อสอบถำมได้ที่ งำนจัดเก็บรำยได้ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำอ็อง 
อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โทร. 044-513025 และศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับภำษีเพ่ิมเติมได้ที่ เว็ปไซต์ 
www.taong.go.th   

  จึงประกำศมำเพ่ือให้ทรำบโดยทั่วกัน  

 ประกำศ   ณ   วันที่     21     เดือน  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 ( นายสหัส ยิ่งยงยุทธ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
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