
 

 

 

 

 

             งานผลประโยชน์  กองคลงั 
              เทศบาลต าบลดอนเจดย์ี 
 

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  เป็นภาษีท่ีจดัเกบ็จาก 

1.     โรงเรือนกบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนนั้นๆ และ 

2.     ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ      กับท่ีดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกับ             
ส่ิงปลกูสร้างนั้น 

 โรงเรือน  หมายถึง  บา้น, ตึกแถว, อาคาร, ร้านคา้
,ส านักงาน,  บริษทั, ธนาคาร,  โรงแรม,  โรงภาพยนต์,  
โรงพยาบาล,    โรงงานอุตสาหกรรม   โรงเรียน,  แฟลต,    
หรือ อพาร์ทเมน้ท์,  คอนโดมีเนียม,  หอพกั,  สนามมวย,  
สนามมา้,  สนามกอลฟ็,  ฟาร์มสัตว,์  บ่อนไก่ ,  คลงัสินคา้,  
โรงเรียนสอนวชิาชีพ,  ฯลฯ 

 ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ    หมายถืง  ท่าเรือ  สะพาน 
อ่างเก็บน ้ า  ถึงเก็บน ้ ามัน  คานเรือ  ซ่ึงมีลักษณะการ
ก่อสร้างติดท่ีดินเป็นการถาวร 

 

 ท่ี ดิน ซ่ึ งใช้ ต่อ เ น่ืองกับโรง เ รือน   ห รือ          
ส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ   และบริเวณต่อเน่ืองกนั ซ่ึง
ตามปกติใชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสร้าง
นั้น  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี  คือ  ผูรั้บประเมิน  อนัหมายถึง
ผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์น 

 

 

ผู้มหีน้าทีช่ าระภาษี 

1.  หากเจา้ของทรัพยสิ์น อนัไดแ้ก่  โรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ  และท่ีดินเป็นเจ้าของ
เดียวกนั เจา้ของทรัพยสิ์นนั้นกเ็ป็นผูมี้หนา้ท่ีช าระภาษี 

2. แต่ถา้ท่ีดิน และโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนๆ   เป็นคนละเจ้าของกฎหมายก าหนดให้
เจา้ของโรงเรือน หรือ ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ ตอ้งเป็น
ผูเ้สียภาษี 

 

 

 

ขั้นตอนการช าระภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

 การยืน่แบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษี  ผูรั้บ
ประเมิน (เจา้ของทรัพยสิ์น)  จะตอ้งยื่นแบบพิมพช่ื์อ
แจง้รายการทรัพยสิ์น  (ภ.ร.ด.2)  ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ในท้องท่ี ซ่ึงสินทรัพย์นั้ นตั้ งอยู่ภายใน   ว ันท่ี  28  
กมุภาพนัธ์  ของทุกปี 

 

หลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงดงันี ้

 1. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือน และท่ีดิน
ปีท่ีล่วงมาแลว้ 
 2.  รายละเอียดจ านวนอาคาร ท่ีมีกรรมสิทธ์ิ     
อยูท่ ั้งส้ิน ในเขตเทศบาล 

 3.  รายการจ านวนเน้ือท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิ  
แต่ละแปลง 
 4.  บตัรประจ าตวัประชาชน 

 

 

 

การประเมนิภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

 เจา้พนกังานจะท าการประเมินจากค่ารายปี  
ค่ารายปี หมายถึง  จ านวนเงินซ่ึงสินทรัพยน์ั้นสมควร 
ใหเ้ช่าไดใ้นปีหน่ึงๆ 

 

 

 

อตัราค่าภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 

ผูรั้บประเมินจะตอ้งเสียค่าภาษีในอตัรา  
ร้อยละ  12.5   ของค่ารายปี 

 

 

 

 



การยืน่แบบประเมนิและการช าระภาษี 

 1.  เจา้ของทรัพยสิ์น   หรือ ผูรั้บมอบอ านาจยืน่
แบบแสดงรายการทรัพยสิ์นทรัพย(์ภ.ร.ด.2)  ต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู ่ ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม – 
ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์  ของทุกปี 

 2 .   พนั ก ง าน เ จ้ า หน้ า ท่ี จ ะ ออกแบบ แจ้ ง                   
การประเมิน  (ภ.ร.ด.8) 

 3.  ผูรั้บการประเมินตา้งช าระเงินภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัไดรั้บแบบแจง้การประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
 

การยืน่อุทธณ์ 

กรณีท่ีผูรั้บประเมินไดรั้บแจง้ประเมินค่าภาษีแลว้ 
ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี  ให้ยื่นค าร้องขอให้
พิจารณาใหม่ภายใน  15  วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
การประเมินภาษี 

 

 

อตัราโทษและค่าปรับ   
กรณีไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
 1.  ผูใ้ดละเลยไม่ยืน่แบบแสดงรายการ มีความผิด
โทษปรับไม่เกิน 200  บาท  และเรียกเกบ็ภาษียอ้นหลงัได้
ไม่เกิน 10  ปี 

 2.  ผูใ้ดยืน่แบบแสดงรายการไม่ถกูตอ้งตามความ
จริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 

6  เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ
และเรียกเกบ็ภาษียอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 5 ปี 

 3.  ถา้ช าระค่าภาษีเกินก าหนด 30  วนั  นบัแต่
วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน ใหเ้สียเงินเพ่ิม  
ดงัน้ี 

 3.1   ถา้คา้งช าระไม่เกิน 1 เดือนนบัแต่วนัพน้
ก าหนดจะตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 3.2  ถา้คา้งช าระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน           
2  เดือน  จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5  ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 3.3  ถา้คา้งช าระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน               
3  เดือน จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง 

 3.4   ถา้คา้งช าระเกิน 4  เดือน แต่ไม่เกิน          
4  เดือน จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10  ของค่าภาษีท่ีคา้ง 
 

 

 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่
งานผลประโยชน์ กองคลงั 
เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
โทร.  0-3559 - 1240  ต่อ 2 

ทุกวนัเวลาราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

งานผลประโยชน์ กองคลงั 
เทศบาลต าบลดอนเจดย์ี 

  

มีประชากรทั้งหมด  3,320  คน 

แบ่งเป็น  5  ชุมชน 
          มีพ้ืนท่ีทั้งหมด  3.5 ตารางกิโลเมตร 

 

เอกสารแนะน า 

         การช าระภาษแีละค่าธรรมเนียม 

โทร.  0-3559 - 1240   ต่อ  2 
 


