ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับ
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น
ทรัพย์สินที่ตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้างนั้น และในปี ที่ผา่ นมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็ นที่ทาการ
ค้าขาย ที่ไว้สินค้าที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรื อผูอ้ ื่นอยูอ่ าศัย หรื อใช้ประกอบกิจการ
อื่น ๆ เพื่อหารายได้และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทีไ่ ด้ รับยกเว้นภาษีไม่ ต้องเสี ยภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน ได้ แก่
1. พระราชวังอันเป็ นส่ วนของแผ่นดิน
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรื อสาธารณะ และทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรี ยนสาธารณะซึ่ งกระทากิจการที่ไม่ใช่เพื่อเป็ นผลกาไร
ส่ วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
4. ทรัพย์สินซึ่ งเป็ นศาสนสมบัติอนั ใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรื อเป็ นที่อยูข่ องสงฆ์
5. โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่ งปิ ดไว้ตลอดปี และเจ้าของไม่ได้อยูเ่ อง หรื อให้ผอู ้ ื่นอยู่
นอกจากคนเฝ้ าในโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรื อในที่ดินซึ่ งใช้ต่อเนื่องกัน
6. โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างการเคหะแห่งชาติ ที่ผเู ้ ช่าซื้ ออยูอ่ าศัยเอง และมิได้เป็ นที่เก็บสิ นค้าหรื อ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรื อประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
7. โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่ งเจ้าของอยูเ่ องหรื อให้ผแู ้ ทนอยูเ่ ฝ้ ารักษา และซึ่ งมิได้ใช้เป็ นที่
ไว้สินค้าหรื อประกอบการอุตสาหกรรม
ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
1. เจ้าของทรัพย์สิน
2. เจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดินเป็ นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรื อนและสิ่ งปลูก
สร้างเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี สาหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด
ระยะเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สินเพือ่ เสี ยภาษี
เจ้าของทรัพย์สินต้องยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สานักงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้น ตั้งอยูภ่ ายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

หลักฐานทีใ่ ช้ ประกอบการเสี ยภาษี
1. กรณี เป็ นการเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินรายใหม่ เช่น
1) สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
2) สาเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้ อขายโรงเรื อน
3) สัญญาเช่าโรงเรื อน / สัญญาเช่าที่ดิน
4) ทะเบียนพาณิ ชย์ - ทะเบียนการค้า - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
6) หนังสื อรับรองห้างหุ น้ ส่ วน / บริ ษทั – งบดุล
7) ใบอนุญาตตั้งหรื อประกอบกิจการโรงงาน
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรื อใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
9) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่ มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
10) แผนที่ต้ งั ของที่ดิน และโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่เสี ยภาษี
11) หนังสื อมอบอานาจ (กรณี มีผอู้ ื่นมายืน่ ภรด.2 แทน)
12) ในกรณี ที่โรงเรื อนมีผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ร่วมกันหลายคน ให้ผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ร่วมลงลายมือชื่อใน
แบบ ภรด.2 ในบานะผูร้ ับประเมินทุกคน หรื อจะมอบอานาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การ
มอบต้องทาเป็ นหนังสื อและติดแสตมป์ ตามกฎหมาย
2. กรณี เป็ นผูเ้ สี ยภาษีรายเก่าที่เคยเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินมาแล้ว ขั้นตอนในการชาระภาษี
1)
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สินเสี ยภาษีโรงเรื อน
และที่ดิน (ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ สานักงานขององค์กรปรกครองส่ วน
ท้องถิ่น ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
2)
พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบแสดงรายการเสี ยภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน
3)
พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปี และค่าภาษีที่จะต้องเสี ย
4)
พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8 ) ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีทราบว่าจะต้องเสี ย
ภาษีเป็ นจานวนเงินเท่าใด
5)
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องนาเงินค่าภาษีไปชาระภายใน
30 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสี ยเงินเพิ่ม

เงินเพิม่
1. ถ้าชาระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วนั ที่พน้ กาหนดเวลาที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 38 ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 แห่ง
ค่าภาษีที่คา้ งชาระ
2. ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 แห่งค่าภาษีที่คา้ งชาระ
3. ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 แห่งค่าภาษีที่คา้ งชาระ
4. ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 แห่งค่าภาษีที่คา้ งชาระ
บทกาหนดโทษ
1. ผูใ้ ดละเลยไม่แสดงข้อความอันเป็ นจริ ง เว้นแต่จะเป็ นด้วยเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผูน้ ้ นั มีความผิดต้อง
ระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท
2. ผูใ้ ดรู ้อยูแ่ ล้ว จงใจละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหมายเรี ยกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติม
ละเอียดยิง่ ขึ้นเมื่อเรี ยกร้อง ไม่นาพยานหลักฐานมาแสดง หรื อไม่ตอบคาถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซักถาม ท่านว่าผูน้ ้ นั มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
3. ผูใ้ ดรู ้อยูแ่ ล้วหรื อจงใจยืน่ ข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อให้ถอ้ ยคาเท็จ หรื อตอบคาถามด้วยคาอันเป็ นเท็จ
หรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 500 บาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
4. ผูใ้ ดเจตนาฉ้อโกง ละเลย โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้ นที่จะหลีกเลี่ยง หรื อหลีกเลี่ยง
การคานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์ของตนตามที่ควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่
เกิน 500 บาท
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