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ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

 

1. ความหมาย 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจาก

โรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กบัที่ดินที่ใช้ต่อเนื่อง

กับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก ่ 

โรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้าง และทีด่ินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน

และสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชนใ์น

ทรัพย์สินนั้น เช่น  

- ให้เช่า 

- ใช้เป็นที่ท าการค้าขาย 

- ที่ไว้สินค้า 

- ที่ประกอบอุตสาหกรรม 

- ใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้  

- และอื่น ๆ ที่ไมเ่ข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

2. ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

2.1 เจ้าของทรัพย์สิน 

2.2 เจ้าของโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้างและเจ้าของที่ดิน

เป็นคนละเจ้าของ ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับทรัพย์สินนั้น

ทั้งหมด 

3. หลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการเสยีภาษี 

ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เป็นครั้งแรก และผู้ที่มีหน้าที่ช าระค่าภาษีเดิมที่ยังไม่เคยน า

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีมายื่นต่อเจ้าพนักงาน ให้

น าหลักฐานดังกลา่ว มายื่นประกอบกับแบบแสดงรายการ

เพื่อเสียภาษี (ภรด.2) ต่อเจ้าพนักงาน โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

3.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

3.3 ส าเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามี) 

3.4 สัญญาเช่าโรงเรือน (ถ้าม)ี 

3.5 ทะเบียนพาณิชย ์(ถ้ามี) 

3.6 ใบอนุญาตปลกูสร้างอาคาร (ถ้ามี) 

3.7 หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน (ถ้าม)ี 

3.8 ใบอนุญาตต้ังหรือประกอบกิจการโรงงาน (ถ้าม)ี 

3.9 ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้า (ถ้ามี) 

3.10  หนังสือมอบอ านาจ กรณีผู้อืน่มายื่นแบบแทน  

(ถ้ามี) 

3.11  หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน 

3.12  แผนที่ต้ังของที่ดินและโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้างที่
เสียภาษี 

3.13  ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสทิธิ์ร่วมกันหลาย

คน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ  

ภรด.2 ในฐานะผู้รับประเมินทกุคน หรือจะมอบ

อ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได ้การมอบตอ้งท าเป็น

หนังสือและปิดแสตมป์ตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นแบบภาษีโรงเรือน
ก่อนสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์นะครับ... 



4. ขั้นตอนการช าระภาษ ี

4.1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดง

รายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ ส านักงาน

องค์การบริหารสว่นต าบลท่าตุ้ม ภายในเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกป ี                                                                      

4.2 พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะท าการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบแสดงรายการหรือเสียภาษี

โรงเรือนและที่ดนิ (ภรด.2) 

4.3 พนักงานเจ้าหน้าทีป่ระเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่

จะตอ้งเสีย 

4.4 พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมนิ (ภรด.8) ให้ผู้มี

หน้าทีเ่สียภาษีทราบว่าจะตอ้งเสียภาษีเป็นจ านวน

เงินเท่าใด 

4.5 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว

จะตอ้งน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วัน นับแต่

วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้น

จะตอ้งเสียเงินเพิ่ม 

5. การผอ่นช าระภาษ ี

5.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ต้องเสียค่าภาษีต้ังแต่ 

9,000 บาทข้ึนไป 

5.2 ให้ยืน่แบบพิมพ์แจง้รายการทรัพย์สิน (ภรด.2) 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น 

5.3 แจ้งความจ านงเป็นหนังสือก่อนครบก าหนดเวลา

ช าระหนี ้

5.4 ผ่อนช าระเป็น 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เงนิเพิม่ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อได้รับแจ้ง

การประเมินแล้ว จะตอ้งน าเงินคา่ภาษีไปช าระภายใน 30 วัน 

นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้อง

เสียเงินเพิ่ม ดังนี ้

6.1 ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วันพ้นก าหนดให้

เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 

6.2 ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 

5 ของค่าภาษีที่ค้าง 

6.3 ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดอืน ให้เพิ่มร้อยละ 

7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 

6.4 ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดอืน ให้เพิ่มร้อยละ 

10 ของค่าภาษีที่ค้าง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. บทก าหนดโทษ 

7.1 ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพื่อแจ้ง

รายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง ตามความรู้

เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้อง

ของขอ้ความดังกลา่ว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ป ี

และลงลายมือชื่อของตนก ากับไว ้เว้นแต่จะเป็น

ด้วยเหตุสุดวิสยั ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสอง

ร้อยบาท 

7.2 ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ไม่แจ้งรายการเพิ่มเตมิรายละเอียด

ยิ่งข้ึนเมื่อเรียกร้อง ไม่น าพยานหลักฐานมาแสดง

หรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ักถาม 

หรือไม่ตอบค าถาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ักถาม

ผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการ ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

7.3 ผู้ใดยื่นความเท็จ หรือให้ถ้อยค าเท็จ หรือตอบ
ค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐาน

เท็จมาแสดง เพื่อหลกีเลี่ยงหรือจดัหาทางให้ผู้อืน่

หลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของ

ตนตามที่ควรก็ดี หรือโดยความเท็จ โดยเจตนา

ละเลย โดยฉ้อโกงโดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่ง

อย่างใด ทั้งสิ้น ที่จะหลีกเลี่ยงหรอืพยายาม

หลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของ

ตนตามที่ควรก็ดี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 

เดือน 

   8.การอทุธรณก์ารประเมนิภาษี 

เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ไม่พอใจใน

การประเมินของพนกังานเจ้าหนา้ที่ โดยเห็นว่าค่า

ภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้อง ก็มีสิทธิยื่น

อุทธรณ์ไดโ้ดยย่ืนอุทธรณ์ตามแบบที่ก าหนด 

(ภรด.9) ภายใน 15 วันนบัแต่วันที่ได้รับแจง้การ

ประเมิน และเมื่อได้รบัแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยงัไม่

เป็นที่พอใจก็มีสิทธิน าเรื่องร้องตอ่ศาลได้ภายใน 

30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 

ให้มาช าระค่าภาษหีลังจากไดรั้บแจ้งการ
ประเมินภายใน 30 วนั …นะครับ... 


