
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 หมายถงึ  ภาษทีี่จัดเก็บจากโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น ๆ กับที่ดินทีใ่ช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกบัโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง 
 ทรัพยส์ินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ไดแ้ก่  
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง   และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้างนั้น  และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า  ใช้เป็นที่ทําการค้าขาย  ที่ไว้สินค้า  ที่
ประกอบอตุสาหกรรม  ให้ญาติ  บิดา  มารดา  บุตร  หรือผูอ้ื่นอยู่
อาศัย  หรือใช้ประกอบกิจการอืน่ ๆ เพื่อหารายได้และไม่เข้า
ข้อยกเว้นตามกฎหมาย 
ทรัพยส์ินที่ได้รับการยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน   
 1. พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผ่นดิน 
 2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือ
สาธารณะ และทรัพย์สินของการไฟแห่งประเทศไทยที่ใชใ้นกจิการ
ของการรถไฟโดยตรง 
 3.  ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ  และโรงเรยีน
สาธารณะซึ่งกระทํากิจการที่ไมใ่ช่เพื่อเป็นผลกาํไรส่วนบุคคล  
และใช้ในการรกัษาพยาบาลและในการศึกษา 
 4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจ
อย่างเดียวหรือเป็นที่อยูข่องสงฆ์ 
 5.  โรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึง่ปดิไว้ตลอด
ปี  และเจ้าของไม่ได้อยู่เอง  หรือให้ผู้อื่นอยู่  นอกจากคนเฝ้าใน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรอืในทีด่ินซึ่งใชต้่อเนื่องกัน 
 6.  โรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแหง่ชาติซึ่งผู้
เช่าซื้ออยู่อาศัยเอง  และมิได้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบ
อุตสาหกรรม หรือประกอบกจิการอื่นเพื่อหารายได ้

           7.  โรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่
เองหรือให้ผู้แทนเฝ้ารักษาและซึ่งมิได้ใชเ้ป็นที่ไว้สินค้า  หรือ
ประกอบการอตุสาหกรรม 
 
การลดค่าภาษีหรือปลดภาษ ี
 1. เมื่อปรากฏวา่ผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สิน
ว่างลง หรือชํารดุต้องซอ่มแซมส่วนสําคัญ 
 2. ผู้รับประเมินยื่นคําร้อง 
 3. ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษี
ทั้งหมด 
ผู้มีหน้าที่เสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 1. เจ้าของทรัพย์สิน 
 2. เจ้าของโรงเรอืนหรือสิง่ปลูกสร้าง  และเจ้าของที่ดิน
เป็นคนละเจ้าของ  เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีสําหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด 
ระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพือ่เสียภาษ ี
 เจ้าของทรพัยส์ินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสยี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2)  ณ  สํานักงานขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น  ที่โรงเรอืนหรือสิง่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทกุปี 
ค่าภาษ ี
 1.  ผู้รับประเมนิชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
 2. อัตราร้อยละ  12.5  ของค่ารายป ี
ค่ารายป ี
 ค่ารายปี  คือ จาํนวนเงินซึง่ทรพัย์สินนั้นสมควรใหเ้ช่าได้
ในปีหนึ่ง ๆ กรณีให้เช่าใหถ้ือคา่เช่าคือค่ารายปีกรณีมเีหต ุ

- ค่าเช่ามิใช่จํานวนอันสมควร 
- หาค่าเช่าไม่ได้  เนื่องจากดําเนนิกิจการเองหรอืด้วย

เหตุประการอื่น  ให้พนกังานเจา้หน้าที่มีอํานาจ
ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี 
 1. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม ่ 
เช่น 
      1) สําเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มีหน้าที่เสยีภาษ ี
      2) สําเนาโฉนดที่ดิน  / สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
      3) สัญญาเช่าโรงงาน / สัญญาเช่าทีด่ิน 
      4) ทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
      5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
      6) หนังสือรบัรองห้างหุ้นส่วน / บริษัท – งบดุล 
      7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
      8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้า 
      9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน 
    10)  แผนที่ตั้งของทีด่ินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่เสียภาษ ี
    11)  หนังสือมอบอํานาจ  (กรณีผู้อื่นมายื่นแบบ ภรด. 
2 แทน) 
    12) ในกรณทีี่โรงเรือนมีผู้ถอืกรรมสิทธิร์่วมกันหลาย
คน  ให้ถือผูถ้ือกรรมสิทธิร์่วมลงลายมือชื่อ ภรด. 2  ในฐานะผูร้ับ
ประเมินทกุคน  หรือจะมอบอํานาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้  การมอบ
ต้องทําเป็นหนงัสือและปิดแสตมป์กฎหมาย 
 2. กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินมาแลว้  ขั้นตอนในการชําระภาษ ี
     1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ยืน่แบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินพร้อมด้วยหลักฐาน  ณ   
สํานักงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ทรพัย์สินนั้นตั้งอยู ่
      2) พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะทาํการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
      3) พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่
จะต้องเสีย 



      4) พนักงานเก็บภาษีแจง้ประเมิน (ภรด. 8)  ให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษทีราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเงิน 
      5) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมือ่ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว
จะต้องนําเงินคา่ภาษีไปชําระภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ไดร้บั
แจ้งการประเมนิ  มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 
เงินเพิ่ม 
 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเมื่อได้รับแจ้งการ
ประเมินแล้วจะต้องนําเงินค่าภาษีไปชําระภายใน 30 วันนับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน  มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม  ดงันี ้
 1. ถ้าชําระไม่เกนิ 1 เดือน นับแต่วันพ้นกําหนดให้เสีย
เพิ่มร้อยละ  2.5  ของค่าภาษทีี่ค้าง 
 2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มรอ้ยละ 5 
ของค่าภาษที่ค้าง 
 3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มรอ้ยละ  
7.5 ของค่าภาษทีี่ค้าง 
 4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มรอ้ยละ 10 
ของค่าภาษทีี่ค้าง 
 
 
 
การยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ซึง่ค้างชําระภาษ ี
 ถ้าไม่มีการชําระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน  4  เดือน  
ให้ผู้บริหารทอ้งถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนงัสือให้ยึดหรือขาย
ทอดตลาดทรพัย์สินของผู้ซึง่ค้างชําระค่าภาษี  เพื่อนําเงินเป็นค่า
ภาษี  เงินเพิ่ม  ค่าธรรมเนยีม  และค่าใช้จ่ายโดยต้องให้ศาลสั่ง
หรือออกหมายยึด 
 วิธีการยึด  อายดั  หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 

บทกําหนดโทษ 
 1.  ผู้ไดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์ เพือ่แจ้ง
รายการทรัพย์สินตามความเป็นจริง  ตามความรู้เห็นของตนให้
ครบถ้วน  และรับรองความถกูต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้ง
ลงวันที่  เดือน  ปี  และลง  
ลายมือชื่อของตนกํากับไว้  เว้นแต่เป็นเหตุสุดวสิัยต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
 2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนกังาน
เจ้าหน้าที่ ไม่แจง้รายการเพิ่มเตมิรายละเอียดยิง่ขึ้นเมือ่เรยีกร้อง  
ไม่นําพยานหลกัฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคําถามเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซกัถาม  ผู้รับประเมินในเรือ่งใบแจ้งรายการ  ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

 3. ผู้ใดยื่นขอ้ความเท็จ  หรือถ้อยคําเท็จ  หรือตอบคําถามด้วย
ถ้อยคําอันเป็นเท็จ  หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการคาํนวณค่ารายปแีห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี  
หรือโดยความเท็จโดยเจตนาละเลย  โดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดย
วิธีการอย่างหนึง่อย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลกีเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการคาํนวณค่ารายปแีห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดี  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  6  เดือน  ปรับไม่เกิน  500  บาท  
หรือทั้งจําทั้งปรบั 
 
 
 
   
      
 
   
 
 
 
 
 

 

 
       
        เข้าใจ  
               กับ 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 
 
 
                                            โดย 
                             ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 
                                      กองคลัง 

              องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อนอก 
 
 
 

เย ๆๆ  นา ๆ เขามา

จายภาษีแลว 


