
 

 

 

 

หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่าง อ่ืน ๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้างนั้น  และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ท าการค้าขาย ที่ไว้สินค้า 
ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อ่ืน 
อยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือหารายได้ และไม่
เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 เจ้าของทรัพย์สิน 
 เจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดิน  
เป็นคนละเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นผู้มี
หน้าที่เสียภาษีทรัพย์สินนั้นทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 

2.    ทรัพย์สินของรัฐบาล ซึ่ งใช้ ในกิจการของ
รัฐบาลหรือสาธารณและทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยที่ใช้ในกิจการของรถไฟโดยตรง 

3.    ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและ
โรงเรือนสาธารณะ ซึ่งกระท ากิจการอันมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไร
ส่วนบุคคล และใช้ เฉพาะให้การรักษาพยาบาลและใน
การศึกษา 

4.    ทรัพย์สินซึ่ งเป็นศาสนสมบัติ อันใช้ เฉพาะ
ศาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 

5.    โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอด
ปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้ อ่ืนอยู่นอกจากคนเฝ้าใน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกัน 

6.    โรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสร้ างของการเคหะ
แห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า 
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหา
รายได ้

7.    โรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสร้างอย่าง อ่ืน ๆ ซึ่ ง
เจ้าของอยู่เอง หรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้า ซึ่งมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า
หรือประกอบกิจการหารายได ้
 
 
 
          กรณีมีการให้เช่า หรือค่าเช่ารายเดือนหรือรายปี คิด
เป็นค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

  กรณีหาค่าเช่าไม่ได้หรือไม่สมควรเช่าเนื่องจาก
เจ้าของประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่ารายปีโดย
เทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา หรือ
เทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกันที่มี
ลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนที่ ท าเล ที่ตั้ง และบริการ

สาธารณะที่ทรัพย์สินนั้น 
ได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขตท้องถิ่นเดียวกัน 

  กรณีไม่สามารถเทียบเคียงได้ อาจประเมินค่ารายปี
ของทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเมิน
ได ้

 
 
 

1. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์เพ่ือแจ้ง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่
ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบ 
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด ประเภทของทรัพย์สิน

ค่ารายปี และค่าภาษี 
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน 

(ภ.ร.ด.8) และต้องไปช าระค่าภาษีต่อพนักงานเก็บภาษี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแบบแจ้งการ
ประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 
 
 
 

 ปรากฏว่าผู้ รับการประเมินได้ เสียหายเพราะ
ทรัพย์สินว่างลงหรือช ารุดต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ โดยลด
ส่วนตามเสียหายหรือปลดภาษีทั้งหมดก็ได้ โดยผู้รับประเมิน
ต้องยื่นค าร้อง 

 เมื่อยกเลิกกิจการ ต้องแจ้งให ้อ.บ.ต.ทราบก่อน 

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

ผู้มีหน้าทีเ่สีย ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

ทรัพย์สินทีไ่ม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนฯ 

การค านวณภาษีการประเมินค่ารายปีและอตัราภาษี 

ขั้นตอนการช าระภาษี 

การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี 



 
 
 

 ช าระเป็นเงินสด 
 ช าระทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ธนาณัติ  ตั๋วแลกเงิน 
 การผ่อนช าระภาษี กรณีภาษีต้องช าระเกิน 3,000 

บาท สามารถแบ่งช าระเป็นงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 3 
งวด 
 
 
 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  
(ภ.ร.ด.2) ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หรือสถานที่อ่ืนที่ก าหนด 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

 
 

 
 
 

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิด
โทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่
เกิน 10 ปี 

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง
หรือบริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับ ไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเรียกเก็บ
ภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 

3. ถ้าช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30 วัน นับแต่วันที่
ถัดจากวันที่ได้แจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพ่ิมดังนี้ 

3.1  ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดให้เพ่ิม
ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี 

3.2  ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพ่ิมร้อย
ละ 5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 

3.3  ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อย
ละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 

3.4 ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพ่ิมร้อย
ละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้าง 

3.5  ถ้าเกิน 4 เดือนขึ้นไป ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งยึด
อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่ง
หรือออกหมายยึด 
 
 
 
 ผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมิน หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรมในการประเมินภาษี มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น (แบบ ภ.ร.ด.9) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน และเมื่อได้รับแจ้งผลชี้ขาดแล้วยังไม่
พอใจ มีสิทธิน าเรื่องต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับทราบ
ค าชี้ขาด 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
โทรศัพท์.0-3273-0172 โทรสาร 0-3273-0172       

ต่อ 105 

 
แนะน าการช าระภาษี 

โรงเรือนและท่ีดิน 

 
โดย  

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
 

วธีิการช าระภาษี 

ระยะเวลาและสถานทีย่ืน่แบบแสดงรายการ 

อตัราโทษและค่าเงินเพิม่ 

ระยะเวลาและสถานทีย่ืน่แบบแสดงรายการ 

ภาษขีองท่านน ามา  พฒันาท้องถิ่น
ต าบล “คูบัว” 


