
 

 

 

 

หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่ง 
อ่ืน  ๆ  กับ ท่ี ดิน ท่ีใช้ประโยชน์ต่อ เ น่ืองไปกับโรง เ รือนหรือ                  
ส่ิงปลูกสร้าง 

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ไดแ้ก่ โรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้าง  และท่ี ดินซ่ึงใช้ต่อ เ น่ืองกับโรงเ รือนและ                 
ส่ิ งปลูกสร้างนั้ น   และในปี ท่ีผ่ านมาได้มีการใช้ประโยชน์              
ในทรัพย์สินนั้ น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นท่ีท าการค้าขาย ท่ีไวสิ้นค้า                     
ท่ีประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู ้อ่ืน                  
อยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือหารายได้ และไม่เข้า
ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 เจา้ของทรัพยสิ์น 

 เจ้าของโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง และเจ้าของท่ีดิน  
เป็นคนละเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง เป็นผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษีทรัพยสิ์นนั้นทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน 
2.    ทรัพยสิ์นของรัฐบาล ซ่ึงใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือ

สาธารณและทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใชใ้นกิจการ
ของรถไฟโดยตรง 

3.    ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือน
สาธารณะ ซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และ
ใชเ้ฉพาะใหก้ารรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

4.    ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะศาสนกิจ
อยา่งเดียว หรือเป็นท่ีอยูข่องสงฆ ์

5.    โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปี
และเจา้ของมิไดอ้ยู่เองหรือให้ผูอ่ื้นอยู่นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชต้่อเน่ืองกนั 

6.    โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติ                  
ท่ี ผูเ้ช่าซ้ืออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นท่ีเก็บสินค้า ประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ้

7.    โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซ่ึงเจ้าของ               
อยูเ่อง หรือใหผู้แ้ทนอยูเ่ฝ้า ซ่ึงมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีเก็บสินคา้หรือประกอบ
กิจการหารายได ้
 
 
 
          กรณีมีการให้เช่า หรือค่าเช่ารายเดือนหรือรายปี คิดเป็น 
ค่าภาษีในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

  กรณีหาค่าเช่าไม่ได้หรือไม่สมควรเช่าเน่ืองจากเจ้าของ
ประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกบัค่ารายปี

ของทรัพยสิ์นในปีท่ีผา่นมา หรือเทียบเคียงกบัค่ารายปีของทรัพยสิ์น
ในบริเวณใกลเ้คียงกนัท่ีมีลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด พ้ืนท่ี ท าเล 
ท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บประโยชน์คลา้ยคลึง
กนัในเขตทอ้งถ่ินเดียวกนั 

  กรณีไม่สามารถเทียบเคียงได้ อาจประเมินค่ารายปีของ
ทรัพยสิ์นโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นมาประกอบการประเมินได ้

 
 

 
 

1. เจา้ของทรัพยสิ์นมีหน้าท่ียื่นแบบพิมพเ์พื่อแจง้รายการ
ทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น
ตั้งอยู ่ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ ของทุกปี 

2. พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาแบบ 
3. พนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนด ประเภทของทรัพย์สิน                  

ค่ารายปี และค่าภาษี 
4. พนักงานเจ้าหน้า ท่ีจะออกแบบแจ้งการประเมิน 

(ภ.ร.ด.8) และต้องไปช าระค่าภาษีต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน  
30 วนั นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับแบบแจ้งการประเมิน มิฉะนั้น
จะตอ้งเสียเงินเพ่ิม 

 
 
 

 ปรากฏว่าผูรั้บการประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สิน           
วา่งลงหรือช ารุดตอ้งซ่อมแซมส่วนส าคญั โดยลดส่วนตามเสียหาย
หรือปลดภาษีทั้งหมดก็ได ้โดยผูรั้บประเมินตอ้งยืน่ค  าร้อง 

 เม่ือยกเลิกกิจการ ตอ้งแจง้ให ้อ.บ.ต.ทราบก่อน 

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

ผู้มีหน้าทีเ่สีย ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

ทรัพย์สินทีไ่ม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ 

การค านวณภาษีการประเมินค่ารายปีและอตัราภาษี 

ขั้นตอนการช าระภาษี 

การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี 



 
 
 

 ช าระเป็นเงินสด 
 ช าระทางไปรษณียล์งทะเบียน ธนาณติั  ตัว๋แลกเงิน 
 การผ่อนช าระภาษี กรณีภาษีต้องช าระเกิน 3,000 บาท 

สามารถแบ่งช าระเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กนั ไม่เกิน 3 งวด 
 
 
 

เ จ้าของท รัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการท รัพย์สิน  
(ภ.ร.ด.2) ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีก าหนด 
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี 

 

 
 
 
 

1. ผูใ้ดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษ 
ปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 10 ปี 

2. ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือ
บริบูรณ์ มีความผิดตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ         
ไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้ งปรับ และเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัได ้           
ไม่เกิน 5 ปี 

3. ถา้ช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วนั นับแต่วนัท่ีถดัจาก
วนัท่ีไดแ้จง้การประเมิน ใหเ้สียเงินเพ่ิมดงัน้ี 

 

3.1  ไม่เกิน 1 เดือน นบัแต่วนัพน้ก าหนดใหเ้พ่ิมร้อยละ 2.5 
ของค่าภาษี 

3.2  ถา้เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 5  
ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

3.3  ถา้เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 
ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

3.4 ถา้เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 10 
ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

3.5  ถา้เกิน 4 เดือนข้ึนไป ทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งยึดอายดัหรือ
ข า ย ท อด ต ล า ดท รั พ ย์ สิ น  โ ด ย มิ ต้ อ ง ข อ ใ ห้ ศ า ล สั่ ง ห รื อ 
ออกหมายยดึ 

 
 
 
 

 ผูรั้บประเมินไม่พอใจการประเมิน หรือไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมในการประเมินภาษี มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(แบบ ภ.ร.ด.9) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน และ
เม่ือไดรั้บแจง้ผลช้ีขาดแลว้ยงัไม่พอใจ มีสิทธิน าเร่ืองต่อศาลภายใน 
30 วนั นบัแต่ไดรั้บทราบค าช้ีขาด 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

อ าเภอบ่อพลอย  จังหวดักาญจนบุรี 
โทรศัพท์.0-3460-3859  โทรสาร 0-3460-3815 

 

แนะน าการช าระภาษี 

โรงเรือนและทีด่นิ 

 

โดย  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
อ าเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี 

 
 

 

วธีิการช าระภาษี 

ระยะเวลาและสถานทีย่ื่นแบบแสดงรายการ 

อตัราโทษและค่าเงินเพิม่ 

ระยะเวลาและสถานทีย่ื่นแบบแสดงรายการ 

เงินภาษทุีกบาทมค่ีา  ช่วยพฒันา
ต าบล “ช่องด่าน” 


