ภาษีบารุงท้องที่
1. ความรู้ทั่วไป
1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี

ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ กับที่ดินต่อเนื่องซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน สิ่ง
ปลูกสร้างนั้น ๆรวมถึงบริเวณที่ต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆซึ่งเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ได้นาทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัย
ของตนเองโดยปกติหรือให้ผู้อื่นนาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ต าม ทรัพย์สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
(1) โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
(2) ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆซึ่งหมายความว่าเป็นที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ปลูกสร้างโรงเรือน อาคาร

สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ และที่ดินอันเป็นบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติ ใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับโรงเรือนอาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ
1.2 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี
(1) พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
(2) ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการรถไฟ

โดยตรง
(3) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทากิจการอันมิใช่เพื่อเป็นผลกาไรส่วนบุคคลและใช้เฉพาะ

ในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(4) ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
(5) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน
(6) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการ

อุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 27 มกราคมพ.ศ. 2535 ยกเว้น
พื้นที่อ่างเก็บน้า เขื่อนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นที่ต่อเนื่อง

1.3 การขอลดหย่อนภาษี

การขอลดหย่อนภาษี การขอยกเว้น การงดเว้น การขอปลดภาษีการขอลดค่าภาษี จะทาได้ดังกรณีต่อไปนี้
- ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ถูกรื้อถอนหรือทาลายให้ลดยอดค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นตามส่วนที่ถูกทาลาย

ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทาขึ้นแต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆนั้นต้องเป็นที่ซึ่งยั งใช้ไม่ได้

- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆซึ่งทาขึ้นในระหว่างปีนั้น ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างอย่างอื่นๆนั ้นได้ มี

ขึ ้นและสําเร็จจนควรเข้ าอยู่ได้ แล้ วเท่านั ้นมาเป็ นเกณฑ์ คํานวณค่ารายปี
- ถ้ าเจ้ าของโรงเรือนใดติดตั ้งส่วนควบที่สาํ คัญที่มีลกั ษณะเป็ นเครื่ องจักรกลเครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินค้ าเพื่อใช้

ดําเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่นโรงสี โรงเลือ่ ย ฯลฯ ขึ ้นในโรงเรือนนั ้น ๆในการประเมินให้ ลดค่ารายปี ลงเหลือหนึ่งใน
สามของค่ารายปี ของทรัพย์ สนิ นั ้นรวมทั ้งส่วนควบดังกล่าว แล้ วด้ วย
- เจ้ าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ างอย่างอื่นได้ รับความเสียหายเพราะโรงเรือนว่างลงหรือชํารุดจึงจําเป็ นต้ องซ่อมแซมส่วน

สําคัญเจ้ าของโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ างนั ้นมีสทิ ธิขอลดภาษี ได้ ทั ้งนี ้เป็ นไปตามดุลพินิจของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่จะลดค่า
ภาษี ตามส่วนที่เสียหายหรือปลดภาษี ทั ้งหมดก็ได้
- ถ้ าเจ้ าของโรงเรือนมีเหตุเปลีย่ นแปลงทรัพย์สน
ิ ในปี ที่ผ่านมาย่อมได้ รับการยกเว้ นงดเว้ น ปลดภาษี หรือลดค่าภาษี

แล้ วแต่กรณี
1.4 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี

ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี คือ “ผู้รับประเมิน” ซึง่ หมายถึง เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สนิ ที่ต้องเสียภาษี เว้ นแต่ถ้าที่ดินและอาคาร
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ างต่าง ๆเป็ นคนละเจ้ าของกันให้ เจ้ าของกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงเรือน สิง่ ปลูกสร้ างต่าง ๆเป็ นผู้มี
หน้ าที่เสียภาษี
1.5 กําหนดระยะเวลาให้ ยื่นแบบแสดงรายการ

ให้ ผ้ รู ับประเมินยื่นแบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในท้ องที่ซงึ่ ทรัพย์ สนิ นั ้น
ตั ้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
1.6 ฐานภาษี

ฐานภาษี คือค่ารายปี ของทรัพย์ สนิ ซึง่ หมายถึงจํานวนเงินซึง่ ทรัพย์ สนิ นั ้นสมควรให้ เช่าได้ ในปี หนึง่ ๆในกรณีที่ทรัพย์ สนิ นั ้น
ให้ เช่าและค่าเช่านั ้นเป็ นจํานวนเงินอันสมควรที่จะให้ เช่าได้ ให้ ถือค่าเช่านั ้นเป็ นค่ารายปี แต่ถ้ามีกรณีที่สมควรจะให้
พิจารณาได้ ว่าค่าเช่านั ้นมิใช่จํานวนเงินอันสมควรที่จะให้ เช่าได้ หรื อกรณีที่ไม่มีค่าเช่าเนื่องจากเจ้ าของทรัพย์ สนิ ดําเนิน
กิจการเองหรือ ด้ วยเหตุอื่นๆให้ พิจารณากําหนดค่ารายปี โดยเทียบเคียงกับค่ารายปี ของทรัพย์สนิ ที่ให้ เช่าที่มีลกั ษณะขนาด
พื ้นที่ทําเลที่ตั ้งและบริ การสาธารณะซึง่ ทรัพย์สนิ นั ้นได้ รับประโยชน์ คล้ ายคลึงกัน
1.7 อัตราภาษี

อัตราภาษี ให้ เสียในอัตราร้ อยละสิบสองจุดห้ าของค่ารายปี
2. ขั ้นตอนการยื่นเสียภาษี
2.1 การยื่นแบบพิมพ์

ให้ ผ้ รู ับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ได้ ที่สาํ นักงานเขตโดยกรอกรายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเป็ นจริงให้ ครบถ้ วน
รับรองความถูกต้ องของข้ อความดังกล่าว พร้ อมทั ้งลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กํากับไว้ แล้ วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้ าหน้ าที่
แห่งท้ องที่ ณสํานักงานเขตที่ทรัพย์ สนิ นั ้นตั ้งอยู่ การส่งแบบพิมพ์ จะนําส่ง ด้ วยตนเองมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นไปส่งแทน หรือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ (ให้ ถือวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็ นวันยื่นแบบพิมพ์)

2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบการยื่นแบบ

กรณีโรงเรือนรายใหม่ :ให้ เจ้ าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ างที่ยงั ไม่เคยยื่นแบบเสียภาษี โรงเรือนและที่ดินมาก่อน
ยื่นแบบเสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปี ถัดจากปี ที่ได้ มีการใช้ ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ างนั ้นโดยยื่นแบบ
ภ.ร.ด.2 ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในท้ องที่ซงึ่ ทรัพย์ สนิ นั ้นตั ้งอยู่พร้ อมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ แก่
- โฉนดที่ดินที่ปลูกสร้ างโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ างอย่างอื่น
- หนังสือสัญญาขายหรือสัญญาให้ ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
- ใบอนุญาตให้ ปลูกสร้ างอาคาร, ใบอนุญาตให้ ใช้ อาคาร
- ใบให้ เลขหมายประจําบ้ าน
- สําเนาทะเบียนบ้ านของเจ้ าของโรงเรือน , สําเนาทะเบียนบ้ านของโรงเรือนที่พิกด
ั ภาษี
- บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้ าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี
- หลักฐานการเปิ ดดําเนินกิจการ เช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนบริษัท/

ทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม /ทะเบียนพาณิชย์
- สําเนางบการเงิน (กรณีเป็ นนิติบค
ุ คล)
- หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20
- ใบอนุญาตตั ้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน
- ใบอนุญาตติดตั ้งเครื่องจักร
- ใบอนุญาตของฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล
- ใบเสร็จค่าติดตั ้งมิเตอร์ นํ ้าประปา /ไฟฟ้า
- สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกด
ั ภาษี
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ ด้วยตนเอง พร้ อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
- หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี

หมายเหตุให้ ผ้ รู ับประเมิน หรือ เจ้ าของโรงเรือนถ่ายสําเนาหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ นพร้ อมลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้ องกํากับทุกฉบับ
กรณีโรงเรือนรายเก่า :ให้ เจ้ าของกรรมสิทธิ์ โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ างยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
พร้ อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษี ครั ้งสุดท้ าย (ถ้ ามี)กรณีเจ้ าของเป็ นนิติบคุ คลให้ แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทพร้ อมการยื่นแบบภ.ร.ด.2
2.3 การชําระภาษี

ผู้รับประเมินได้ รับใบแจ้ งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ ชําระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับใบแจ้ งการ
ประเมินโดยชําระภาษี ได้ ที่สาํ นักงานเขตซึง่ โรงเรือนนั ้นตั ้งอยู่หรือที่กองการเงินสํานักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(เสาชิงช้ า)การชําระภาษี จะชําระโดยการส่งธนาณัติตวั๋ แลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ และให้ ถือว่าวันส่งทางไปรษณีย์เป็ นวันรับชําระภาษี
2.4 การขอผ่อนชําระภาษี

ผู้มีสทิ ธิขอผ่อนชําระภาษี ได้ 3 งวดโดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไขดังนี ้
1. ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี จะขอผ่อนชําระค่าภาษี ได้

โดยวงเงินค่าภาษี ที่จะขอผ่อนชําระนั ้นจะต้ องมีจํานวนเงินค่าภาษี ตั ้งแต่

เก้ าพันบาทขึ ้นไป
2. ได้ ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้ งรายการทรัพย์สน
ิ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของปี นั ้น
3. ได้ แจ้ งความจํานงขอผ่อนชําระค่าภาษี เป็ นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วน
ั ถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง

การประเมิน
2.5 เงินเพิ่ม

เงินค่าภาษี ค้างชําระให้ เพิ่มจํานวนดังอัตราต่อไปนี ้
1. ถ้ าชําระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วน
ั พ้ นกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งการประเมินให้ เพิ่มร้ อยละ
2.5 ของค่าภาษี ที่ค้าง
2. ถ้ าเกินหนึง่ เดือนแต่ไม่เกินสองเดือนให้ เพิ่มร้ อยละ 5 ของค่าภาษี ที่ค้าง
3. ถ้ าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือนให้ เพิ่มร้ อยละ 7.5 ของค่าภาษี ที่ค้าง
4. ถ้ าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสีเ่ ดือนให้ เพิ่มร้ อยละ 10 ของค่าภาษี ที่ค้าง

ถ้ ามิได้ มีการชําระค่าภาษี และเงินเพิ่มภายในสีเ่ ดือนกรุงเทพมหานครมีอํานาจออกคําสัง่ เป็ นหนังสือให้ ยดึ อายัดหรือขาย
ทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผู้ซึ่งค้ างชําระค่าภาษี ได้

ถ้ าค่าภาษี ค้างอยู่และมิได้ ชําระขณะเมื่อทรัพย์ สนิ ได้ โอนกรรมสิทธิ์ ไปเป็ นของเจ้ าของใหม่โดยเหตุใดๆ ก็ตาม เจ้ าของเก่า
และเจ้ าของใหม่เป็ นลูกหนี ้ค่าภาษี นั ้นร่วมกัน
2.6 การอุทธรณ์ภาษี

เมื่อผู้มีหน้ าที่เสียภาษี หรือเจ้ าของโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ างได้ รับแจ้ งการประเมินแล้ วไม่พอใจในการประเมินของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่โดยเห็นว่าค่าภาษี สงู เกินไปหรือประเมินไม่ถกู ต้ องก็มีสทิ ธิยื่นคําร้ องขอให้ พิจารณาการประเมินใหม่ต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครโดยกรอกในแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.9) และยื่นแบบดังกล่าว ณ สํานักงานเขตท้ องที่ภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งการประเมิน หากพ้ นกําหนดดังกล่าวแล้ วผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้ พิจารณาการประเมินใหม่ และ
ไม่มีสทิ ธินําคดีสศู่ าลเว้ นแต่ในปั ญหาข้ อกฎหมายซึ่งอ้ างว่าเป็ นเหตุหมดสิทธินั ้นเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา
เป็ นประการใดจะแจ้ งคําชี ้ขาดไปยังผู้ยื่นคําร้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากผู้รับประเมินยังไม่เห็นด้ วยหรือไม่พอใจในคําชี ้
ขาดดังกล่าวย่อมมีสทิ ธินําคดีสศู่ าลเพื่อแสดงให้ ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถกู ต้ องและขอให้ ศาลเพิกถอนการประเมินนั ้น
เสีย แต่ต้องทําภายใน 30 วันนับตั ้งแต่วนั รับแจ้ งคําชี ้ขาดและการยื่นฟ้องต้ องเป็ นที่พอใจศาลว่าผู้รับประเมินได้ ชําระค่า
ภาษี ทั ้งสิ ้นซึง่ ถึงกําหนดชําระหรือจะถึงกําหนดชําระระหว่างคดียงั อยู่ในศาล

2.7 การขอคืนเงินค่าภาษี

ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ มีการลดจํานวนเงินที่ประเมินไว้ ให้ ยื่นคําขอรับเงินคืนได้ ที่สาํ นักงานเขตโดยแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้ องพร้ อมสําเนาใบเสร็จรับเงินประกอบด้ วยกรณีที่ศาลพิพากษาให้ ลดค่าภาษี ศาลจะพิพากษาคืนเงินส่วนที่ลดนั ้นให้
ภายใน 3 เดือน
2.8 บทกําหนดโทษ
- ผู้รับประเมินผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์ สน
ิ กรอกรายการในแบบพิมพ์ ตามความเป็ นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ ครบถ้ วน

และรับรองความถูกต้ องของข้ อความดังกล่าว พร้ อมทั ้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนกํากับไว้ แล้ วส่งคืนไปยัง
พนักงานเจ้ าหน้ าที่แห่งท้ องที่ที่ทรัพย์สนิ นั ้นตั ้งอยู่การส่งแบบพิมพ์ จะนําส่งด้ วยตนเอง มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นไปส่งแทนหรือส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้ าหน้ าที่ก็ได้ หากผู้ใดละเลยไม่แสดงข้ อความข้ างต้ น เว้ นแต่จะเป็ นด้ วยเหตุสดุ วิสยั ผู้
นั ้นมีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้ อยบาท
- ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบต
ั ิตามหมายเรี ยกของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ไม่แจ้ งรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ ้น

เมื่อเรียกร้ องไม่นําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคําถามเมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซกั ถาม (ถ้ าพนักงานเจ้ าหน้ าที่มิได้ รับ
คําตอบจากผู้รับประเมินภายในสิบวันหรือได้ รับคําตอบอันไม่เพียงพอพนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอํานาจออกหมายเรียกผู้รับ
ประเมินมา ณสถานที่ซงึ่ เห็นสมควรและให้ นําพยานหลักฐานในเรื่ องอสังหาริมทรัพย์นั ้นมาแสดงกับให้ มีอํานาจซักถาม
ผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้ งรายการนั ้น)ผู้นั ้นมีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าร้ อยบาท

ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ วหรือจงใจยื่นข้ อความเท็จ หรือให้ ถ้อยคําเท็จหรือตอบคําถามด้ วยคําอันเป็ นเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงเพื่อหลีกเลีย่ งหรือจัดหาทางให้ ผ้ อู ื่นหลีกเลีย่ งการคํานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์สนิ ของตนตามที่ควร
ข)โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้ อโกง โดยอุบายโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั ้งสิ ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์ สนิ ของตนตามที่ควรผู้นั ้นมีความผิดต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ
ไม่เกินห้ าร้ อยบาทหรือทั ้งจําทั ้งปรับ

ที่มา : พระราชบัญญัติภาษี โรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
:ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ การประเมินค่ารายปี ของทรัพย์ สน
ิ ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.
2535
: กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี โรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475

