ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หมายถึ ง ภาษี ที่ จั ด เก็ บ จากโรงเรื อ นหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า งอย า งอื่ น ๆ กั บ ที่ ดิ น ที่ ใ ช
ประโยชนตอเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอื่น
ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไดแก โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง และที่ดิน
ซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น และในปที่ผานมาไดมีการใชประโยชนในทรัพย สินนั้น
เชน ใหเชา ใชเปนที่ทําการคาขาย ที่ไวสินคาที่ประกอบอุตสาหกรรม ใหญาติ บิดา มาราดา บุตร หรือผู
อยูอาศัย หรือใชประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได และไมเขาขอยกเวนตามกฎหมาย

หลักการสําคัญ
1. ตองมีทรัพยสิน ไดแก
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ และ
- ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
2. ไมเขาขอยกเวนตามมาตรา 9,10

ทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่ไดรับยกเวนการเสียภาษี (มาตรา 9)
(1) พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
(2) ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสินของการรถไฟแหง
ประเทศไทยที่ใชในกิจการรถไฟโดยตรง
(3) ทรัพยสินของโรงพยาบาล
(4) ทรัพยสินซึ่งเปนสาสนสมบัติอันใชเฉพาะในสาสนกิจอยางเดียวหรือเปนที่อยูของสงฆ
(5) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งปดไวตลอดปและเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอื่นอยู
นอกจากคนเฝา ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน
(6) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนที่เก็บ
สินคา หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได
มาตรา 10 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเฝารักษา และซึ่ง
มิไดใชเปนที่ไวสินคาหรือประกอบอุตสาหกรรม

การกําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลาง
ใหกําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยเปนตารางเมตร/เดือน โดยสํารวจจากที่ไดมีการให
เชาจริงแบงตามประเภทและลักษณะของทรัพยสิ นและทําเลที่ตั้งของทรัพ ยสินนั้น เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ใชเปนแนวทางประกอบการประเมินคารายปของทรัพยสิน

คาภาษี
ใหผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป
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คารายป
คารายป หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ในกรณีใหเชา
ใหถือคาเชา คือคารายป

เงินเพิ่ม
เปนมาตรการทางแพง เพื่อใหมีการชําระภาษีภายในกําหนด ตามมาตรา 43 ซึ่งพนักงานเก็บภาษี
สามารถเรียกเก็บผูมีหนาที่เสียภาษีไดเอง
พนักงานเจาหนาที่ คือ ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับแบบ ฯ ประเมินภาษีและปฏิบัติหน าที่อื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด
พนักงานเก็บภาษี คือ ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่จัดเก็บ รับชําระ รวมทั้งเรงรัด ใหชําระภาษี และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด

ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1. เจาของทรัพยสิน
2. เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางและเจาของที่ดินเปนคนละเจาของ เจาของโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางเปนผูมีหนาที่เสียภาษีสําหรับทรัพยสินนั้นทั้งหมด

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี
เจาของทรัพยสินตองยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ณ
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตั้งอยูภายในเดือนกุมภาพันธ
ของทุกป

การคํานวณภาษีการประเมินคารายป และอัตราภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากคารายปของทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป เชนบาน
ใหเชามีคารายป 12,000 บาท คาภาษีจะเทากับ 12,000 x12.5/100 เปนเงิน 1,500 บาท คารายปของ
ทรัพยสิน หมายถึง จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ เชน บานใหเชาเดือนละ
1,000 บาท คารายปของบานหลังนี้ก็คือ 12,000 บาท(หมายถึง คาเชาทั้งปของบานหลังนี้ 1,000X12 =
12,000 บาท )

หลักฐานที่ใชประกอบการเสียภาษี

1. กรณีเปนการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม เชน
1) สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีหนาที่เสียภาษี
2) สําเนาโฉนดที่ดิน –สัญญาซื้อขายโรงเรือน
3) สัญญาเชาโรงเรือน/สัญญาเชาที่ดิน
4) ทะเบียนพาณิชย-ทะเบียนการคา-ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
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5) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใชประโยชนขอทรัพยสิน
6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผูอื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แทน)
7) ในกรณีที่โรงเรือนมีผูถือกรรมสิทธิ์รวมกันหลายคนใหผูถือกรรมสิทธิ์รวม ลงลายมือ
ชื่อในแบบ ภ.ร.ด. 2 ในฐานะผูรับประเมินทุกคน หรือจะมอบอํานาจใหคนใดคนหนึ่งก็
ได การมอบตองทําเปนหนังสือและปดอากรแสตมปตามกฎหมาย
2. กรณีผูเสียภาษีรายเกาที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแลว ขั้นตอนในการชําระภาษี
1) ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน(ภ.ร.ด.2)พรอมดวยหลักฐาน ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทรัพยสิน ตั้งอยู
2) พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3) พนักงานเจาหนาที่ประเมินคารายปและคาภาษีที่จะตองเสีย
4) พนักงานเก็บภาษีแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบวาจะตองเสีย
ภาษีเปนจํานวนเงินเทาใด
5) ผูมีหนาที่เสียภาษีเมื่อไดรับแจงการประเมินแลวจะตองนําเงินคาภาษีไปชําระภายใน
30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียเงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม
ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เมื่อไดรับแจงการประเมินแลว จะตองนําเงินคาภาษีไป
ชําระภายใน 30 วัน นับแตถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
1. ถาชําระไมเกิน 1 เดือน นับแตวันพนกําหนดใหเพิ่มรอยละ 2.5 ของคาภาษีที่คาง
2. ถาเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน ใหเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีที่คาง
3. ถาเกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน ใหเพิ่มรอยละ 7.5 ของคาภาษีที่คาง
4. ถาเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน ใหเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีที่คาง

บทกําหนดโทษ
1. ผูใดละเลยไมแสดงขอความในแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตามความเปนจริง ตาม
ความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาวพรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป
และลงลายมือชื่อของตนกํากับไว เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
2. ผูใดละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติมรายละเอียด
ยิ่งขึ้น เมื่อเรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถาม
หรือไมมาตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท
3. ผู ใ ดยื่ น ข อ ความเท็ จ หรื อ ให ถ อ ยคํ า เท็ จ หรื อ ตอบคํ า ถามด ว ยคํ า อั น เป น เท็ จ หรื อ นํ า
พยานหลั ก ฐานเท็ จมาแสดงเพื่ อหลี ก เลี่ ย งหรื อ จั ดหาทางให ผู อื่น หลี ก เลี่ ย งการคํ า นวณค า รายป แห ง
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ทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี หรือโดยความเท็ จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงโดยอุบาย โดยวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสิน ของตน
ตามที่ควรก็ดี ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

การอุทธรณการประเมินภาษี
เมื่อผูเสียภาษีไดรับแจงการประเมินแลว ไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่ โดย
เห็นวาคาภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไมถูกตอง ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณตามแบบที่กําหนด (ภ.ร.ด. 9) ภายใน
15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และเมื่อไดรับแจงผลการชี้ขาดแลวยังไมพอใจก็มีสิทธิ นําเรื่อง
รองตอศาลได ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด
*******************************

