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คําเตือนและคาํแนะนํา 
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดินน้ีเรียกเก็บตามมาตรา ๑๙, ๒๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒. ผูใดไมยื่นแบบแจงรายการตอพนักงานเจาหนาที่ ภยในกําหนดเวลาตามประกาศของพนักงานเจาหนาที่มคีวามผิดตาม
มาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท 

๓. แสดงรายการหรือใหถอยคําเทจ หรือพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือโดยอุบายฉอโกง หรือโดยวิธกีารอยางหน่ึงอยางใด 

เพ่ือจะหลีกเล่ียงการคํานวณคารายป แหงทรัพยสิน มคีวามผิดตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือทั้ง
จํา ทัง้ปรับ 

๔. ถาเปนผูทําการแทนผูอื่นตองมีใบมอบอํานาจตามกฎหมาย 
(มีตอหนาหลัง) 
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เลขประจําตําบล พ.ศ. กอนที่ ............................... 



คาเชาหรือประโยชนอยางอื่นที่อาจคิดเปนตัวเงินไดในปที่ลวงแลว (พ.ศ. .................................................) 
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โรงเรือน 

 
รายการขอลดคารายปหรือคาภาษีโรงเรือน 
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คาของ
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๘) 

 
คาของเครื่องจักร
ซึง่ใชในการ
อุตสาหกรรม 

 
วัน, เดือน, ป 
ที่โรงเรือน
สรางเสร็จ  
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ที่ดินซึ่งใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ (ดูคาํอธิบายขอ ๑๓) รายการเงินอื่นใดที่เรียกเก็บจากผูเชาหรือตกลง
ใหผูเชาเสียฝหผูอื่นนอกจากคาเชา (ดูคาํอธิบาย

ขอ ๑๓) 

เน้ือที่ดิน คาเชาปละ 
ชองหน้ีสาํหรับเจาหนาที่กรอกเอง ช่ือและที่อยูของ

ผูใหเชา หรือผูเชา
คนหลังสุดในปที่

แลว รายการ ระยะเวลา บาท สต. ไร งาน วา 

ช่ือ
เจาของ
ที่ดิน 

เลขโฉนด เลขท่ีดิน เลข
ระหวาง 

บาท สต. คารายปป
กอน 

ยอดเงินคาเชา
ทีเ่จาของแจง 

คาราย
ปปน้ี 

ยอดเงิน
หักลด 

คาภาษี คาํสั่งของ
เทศมนตรีหรือ
กรรมการ....... 

คํา
วินิจฉัย
ของ
ศาล 
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คําอธิบาย 

 
๕. ทรพัยสินที่ตองแจงรายการในแบบพิมพนี้คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ทัง้ส้ินทีใ่หเชาท่ีทาํการคาขายท่ีไวสินคา ที่
ประกอบการอุตสาหกรรม ทีใ่หญาติ พอแม หรือผูอาศัย และที่ใชในกิจการอ่ืน ๆ ในปทีเ่พ่ิงลวงแลวเวนแตหลังใดท่ีอยูในลกัษณะ
ยกเวนตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ หรือมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดนิแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๖. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ีตองแจงรายการต้ังอยูในทองที่เขตเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลใดใหยื่นแบบแจงรายการตอ
พนักงานเจาหนาท่ีประจําเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลน้ัน ภายในกําหนดประกาศและผูรับประเมินควรไปยื่นดวยตนเอง
เพ่ือจะตองชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองการทราบ 

๗. ชองอัตราคาเชาเดือนละ ใหกรอกจํานวนเงินที่มีสัญญาหรือตกลงเรียกเก็บเปนคาเชาในปทีเ่พ่ิงลวงแลวจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอ่ืน ๆ  กับที่ดนิซึง่ใชตอเนื่องรวมท้ังสวนควบ (ไมรวมเงินคาอ่ืน ๆ ทีเ่รยีกเกบ็ตามตาคําอธิบายขอ ๑๑ ) 

๘. คาของสินคา ใหกรอกจํานวนเงินซึง่เปนคาของสินคาท้ังหมดท่ีเหลือเก็บอยูในโรงเรือนที่ทานทําการคาหรือไวสินคาของทานเอง 
๙. คาของเครื่องจักรกล โรงเรือนหลังใดไดติดต้ังสวนควบที่สาํคัญ มีลกัษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนินสินคา
การอุตสาหกรรม เชน โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ ใหกรอกจํานวนเงินคํานวณเปนคาของสวนควบนั้น ๆ ไว 

๑๐. การลดหยอนคารายป โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน หอง หรือหลังใด ไดรับการลดหยอนคารายปตามมาตร ๑๑ (คารายป 
หมายความวา จํานวนเงิน ซึง่ทรัพยสินตาง ๆ สมควรจะใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ) เพราะถูกทําลาย รือ้ถอน ปลูกสรางใหมหรือติดต้ัง
สวนควบ หรือขอลดเงินคารายป เพราะวาง หรือซอมแซมสวนสําคัญ หรือตองการขอลดคารายป หรอืคาภาษีดวยเหตุใด ๆ กด็ ีให
กรอกรายการที่ขอลดในชองนี้และตองสงหลักฐานประกอบคําพรอมกับบญัชีนี ้ถาไมมหีลักฐานมาใหเพียงพอ พนักงานเจาท่ีอาจไม
พิจารณาลดใหเลยก็ได (เฉพาะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ซึง่เก็บของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเ ฝารักษา และซึ่งมิไดใชเปน
ทีไ่วสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืน และที่ดนิแกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. ๒๔๗๕) 
๑๑. รายไดอยางอ่ืน ในปทีเ่พ่ิงลวงแลว ทานไดสญัญาหรือตกลงเรียกเก็บเงินอยางอ่ืนจากผูเชา หรือใหเชาจายใหผูอ่ืน นอกจากคาเชาปกติ 

เชนเงินกนิเปลา (แปะเจ๊ียะ) คาภาษี  คาประกันไฟ คานํ้าประปา คาแรงไฟฟา คาต้ังสวม คาธรรมเนียมในการทําสัญญา คาเชาท่ีดิน 

เครื่องเรือน หรือของใชอ่ืน ๆ เปนจํานวนเงินเทาใด และมีกําหนดตองเสียอยางใด ใหกรอกไวในชองรายการเงินอ่ืนใด ทีเ่รียกเก็บ
จากผูเชา ฯ 

 ๑๒. คําวา “ โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ”  คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน รวมทั้งท่ีดินทีใ่ชตอเน่ืองกับโรงเรือนและสิ่ง   
       ปลูกสรางน้ัน ๆ อันตองเสียภาษีตามความในภาค ๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๑๓. คําวา “ที่ดินซึง่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ”  หมายความวาท่ีดินซึง่ปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง  
       อยางอ่ืน ๆ และบริเวณตองเนื่องกัน (สนาม สระนํ้า ที่วาง) ซึง่ปกติใชไปดวยกันกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางน้ัน ๆ 

 
 
 
 
 
 

 

 


