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เทศบาลตาํบลท่ายาง 

งานจัดเกบ็และพฒันารายได้ กองคลงั 



∗ ภาษโีรงเรอืน คอื ภาษีทีจ่ดัเก็บจากโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรา้งอยา่งอืน่ๆ กบัทีด่นิซึง่ใชต้อ่เน่ืองกบัโรงเรอืน

หรอืสิง่ปลูกสรา้งนัน้ โรงเรอืน หมายความถึง บา้น ตกึแถว อาคาร รา้นคา้ สาํนกังาน บรษิทั ธนาคาร 

โรงแรม โรงภาพยนตร ์โรงพยาบาล โรงเรยีน แฟลต อพารท์เมนท ์คอนโดมิเนียม หอพกั สนามมา้ 

สนามมวย คลงัสนิคา้ เรอืนแพ ฯลฯ 

ภาษโีรงเรอืน สิง่ท่ีผูป้ระกอบการควรทราบ 



∗ ส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ทีก่่อสร้างติดทีด่นิถาวร เช่น ท่าเรือ สะพาน 

อ่างเก็บนํ้า คานเรือ ถังเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างติดที่ดินถาวร ที่ดินที่ใช้ต่อเน่ืองกับ

โรงเรือน 

 

∗ ส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ หมายถึง ทีด่นิทีใ่ช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน และ

บริเวณต่อเน่ืองซ่ึงใช้ด้วยกนักบัโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างน้ัน ที่ดิน หมายความรวมถึง 

ทางนํา้ บ่อนํา้ สระนํา้ 

 

ภาษโีรงเรอืน สิง่ท่ีผูป้ระกอบการควรทราบ 



ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีอากรท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัเก็บตามพระราชบญัญติัภาษี

โรงเรือน และท่ีดินพทุธศกัราช 2475 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2534  

ภาษโีรงเรือนและทีด่นิ : อตัราค่าภาษร้ีอยละ 12.5 ขอค่ารายปี 

ค่ารายปี หมายถึง จาํนวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้เช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ ในกรณีท่ี

ทรัพยสิ์นนั้นให้เช่าให้ถือวา่ค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถา้เป็นกรณีท่ี มีเหตุอนัสมควร

ท่ีทาํใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่  ค่าเช่านั้นมิใชจ้าํนวนเงินอนัสมควรท่ีจะใหเ้ช่าได ้

หรือเป็นกรณีท่ีหาค่าเช่าไม่ไดเ้น่ืองจากแจง้ของทรัพยสิ์น ดาํเนินการเอง หรือดว้ย

เหตุประการอ่ืน ให้พนักงานเจา้หน้าท่ี มีอาํนาจประเมินค่ารายปีได ้โดยคาํนึงถึง

ลกัษณะทรัพยสิ์นขนาด พ้ืนท่ี ทาํเล ท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้น ไดรั้บ

ประโยชน์ 

 

 

 

ภาษโีรงเรอืน สิง่ท่ีผูป้ระกอบการควรทราบ 



∗ 1.พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน 

∗ 2.ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใชใ้นกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะ และทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย 

∗ ท่ีใชใ้นกิจการของการรถไฟฯ โดยตรง 

∗ 3.ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะ ซ่ึงกระทาํกิจการอนัมิใช่เพื่อผล

กาํไรส่วนบุคคล 

∗ และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและการศึกษา 

มาตรา 9 ว่าทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ ไม่ตอ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและท่ีดนิ 



∗ 4.ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะศาสนกิจอยา่งเดียว หรือเป็นท่ีอยูข่องสงฆ ์

∗ 5.โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปี และเจา้ของมิไดอ้ยูเ่อง หรือให้

ผูอ่ื้นอยู ่นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ หรือในท่ีดินท่ีใช้

ต่อเน่ืองกนั 

∗ 6.โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออาศยัอยูเ่อง โดยมิไดใ้ช้

เป็นท่ีเกบ็สินคา้ หรือ 

∗ ประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้

มาตรา 9 ว่าทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ ไม่ตอ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและ
ท่ีดนิ 



∗ หากโรงเรือน  หรือ  ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ซ่ึงเจา้ของท่ีมีช่ือในทะเบียนบา้นอยูเ่อง หรือใหผู้แ้ทนเฝ้า

รักษาและมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีไวสิ้นคา้หลงั ประกอบอุตสาหกรรม (เช่น หากเป็นบา้นอยูเ่องแต่แบ่งเป็น

หอ้งๆ ใหเ้ช่ากต็อ้งเสียภาษีดว้ย เพราะทรัพยสิ์นคือ  โรงเรือนก่อใหเ้กิดรายไดข้ึ้นมาแลว้) 

 

∗ ดงันั้น หากเป็นบา้นท่ีใชอ้ยูอ่าศยัอยา่งเดียวไม่ไดใ้ชบ้า้นประกอบกิจการคา้ขาย ไม่ไดใ้หเ้ช่า กไ็ม่

ตอ้งเสียภาษี โรงเรือนและท่ีดิน แต่หากมีกิจการคา้ขาย มีรายได ้จึงตอ้งเสียภาษีโรงเรือนตาม

กฎหมาย 

ตามมาตรา 10  



∗ 1. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนทีต้่องชําระภาษโีรงเรือนและทีด่นิ 

∗ 1.1 ใหเ้ช่า/ใหผู้อ่ื้นอยูอ่าศยัโดยไม่คิดค่าเช่า 

∗ 1.2 ใชป้ระกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์อยา่งอ่ืน 

∗ 1.3 ใชเ้ป็นสาํนกังาน/สถานประกอบพาณิชย ์

∗ 1.4 ใชเ้ป็นท่าเรือเมล ์เรือจา้ง 

∗ 1.5 โรงเรือนท่ีเจา้ของอยูเ่อง แต่ใชป้ระกอบการอุตสาหกรรม การพาณิชยห์รือไวสิ้นคา้/เกบ็ยานพาหนะ

เพื่อหาประโยชน์ 

∗ 1.6 ทาํเป็นโรงเรือนหาประโยชน์ส่วนบุคคล 

∗ 1.7 ใชเ้พื่อหาประโยชน์อ่ืน เช่น สนามมวย บ่อนไก่ สนามแข่งรถ 

∗ 1.8 แพ ใหผู้อ่ื้นอาศยั/ใชห้าประโยชน์ เช่น ประกอบการคา้ ไวสิ้นคา้/ใหเ้ช่า 

ทรพัยส์นิท่ีตอ้งเสยีภาษ ี



2. ทีด่นิซ่ึงใช้จ่ายต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างน้ัน 

2.1 ทีด่นิซ่ึงใช้ไปด้วยกนักบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง เช่น ลานจอดรถ 

 

2.2 กาํหนดระยะเวลาย่ืนแบบเพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าทีท้่องถิ่น ซ่ึง

ทรัพย์สินอยู่ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี 



                               ผูมี้หนา้ท่ีชาํระภาษ ี

1. เจ้าของทรัพย์สินอนัได้แก่โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และทีด่นิเป็นเจ้าของเดยีวกนั เจ้าของ

ทรัพย์สินน้ันเป็นผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ี

 

2. ถ้าทีด่นิและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกาํหนดให้เจ้าของ

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษ ี



หลกัฐานท่ีตอ้งนาํไปยืน่แบบเพือ่ชาํระภาษ ี

1.สาํเนาโฉนดท่ีดิน หรือ สญัญาซ้ือขายโรงเรือน 

2.บตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาทะเบียนบา้น 

3.หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีมีผูอ่ื้นมายืน่แบบ ภ.ร.ด.2 แทน) 

4.ทะเบียนการคา้ ทะเบียนพาณิชย ์ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาต ปลูกสร้างอาคาร 

ใบเสร็จรับเงินปีท่ี ผา่นมา 

ใบอนุญาตสะสม อาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ หนงัสือ รับรองหา้งหุน้ส่วนบริษทั  



โฉนดท่ีดิน ท่ีปลูกสร้างโรงเรือน 

หนงัสือสญัญาซ้ือขาย , ใหเ้ช่า ท่ีดิน หรือ ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

ใบอนุญาตใหป้ลูกสร้างอาคาร ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคาร 

ใบใหเ้ลขหมายประจาํบา้น 

สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของโรงเรือน สาํเนาทะเบียนบา้นของโรงเรือนท่ีพิกดัภาษี 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี / เลขทะเบียนการคา้ 

หลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการยืน่แบบภาษโีรงเรอืนและท่ีดนิ 
(ภ.ร.ด. 2) 



∗ หลกัฐานการเปิดดาํเนินกิจการ เช่น หนงัสือรับรองจดทะเบียน ทะเบียนการคา้ ทะเบียนพาณิชย ์

∗ สาํเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

∗ หลกัฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ. 01 ,ภ.พ. 09, ภ.พ. 20 

∗ ใบอนุญาตตั้งและ / หรือประกอบกิจการโรงงาน 

∗ ใบอนุญาตติดตั้งเคร่ืองจกัร 

∗ ใบอนุญาตของฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 

∗ ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์นํ้าประปา ไฟฟ้า 



1. ตอ้งเป็นกรณีไมส่ามารถหาค่าเช่าได ้

2. ใหส้าํรวจเก็บขอ้มลูการเช่าบา้น 

    (1) บา้นไม ้บา้นตึก บา้นครึง่ตึกครึง่ไม ้    (โดยแยกประเภท 

    (2) จํานวนชัน้                                           ใหม้ากท่ีสดุ) 

    (3) ขนาดของบา้น  กวา้ง X ยาว 

    (4) ค่าเช่าต่อเดือน  

    (5) ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร   =     ค่าเช่า          ต่อเดือน                                  

     กวา้ง X ยาว  

3.  ทําตารางแบ่งเป็นทําเลตามสภาพแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความเจรญิ    

วิธีการหาค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อเดือน 



อตัราการเสียภาษโีรงเรือน 
1.กรณีใหผู้อ่ื้นเช่า ใหใ้ชอ้ตัรา 12.5 % ต่อปี 

ตัวอย่างเช่น  A ให ้B เช่าตึก หรือ อาคาร ในอตัราเดือน ละ 5,000 บาท จะตอ้งเสียภาษีโรงเรือน  ( 

5,000 x 12 )  = 60,000 

นํา ค่าเช่าทั้งปี 60,000 x 12.5/100 = 7,500 บาท 

2. กรณีท่ีเจา้ของทรัพยสิ์น หรือ โรงเรือน นาํมาทาํธุรกิจส่วนตวัโดยไม่มีค่าเช่า ให ้นาํเอา

พ้ืนท่ีใชส้อยทั้งหมด (ตารางเมตร) ในอาคาร หรือ โรงเรือน มาคาํนวณหาภาษี โดย อตัรา

ภาษีต่อตารางเมตร ใหท้าํการสอบถามไปยงั อบต. , อบจ. หรือหน่วยงานท่ีเรียกเกบ็ภาษีวา่

คิด อตัราภาษีโรงเรือนต่อตารางเมตรเท่าไร เน่ืองจากแต่ละพ้ืนท่ีคิดไม่เท่ากนั 



ตัวอย่าง 

เช่น A เป็นเจา้ของอาคาร 3 ชั้น และ ใชด้าํเนินการกิจการของตนเอง 2 ชั้น คือชั้นท่ี 1 และ 2 โดย ใช้

ชั้นบนสุดเป็นท่ีอยูอ่าศยั โดยแต่ละชั้น มีพื้นท่ี ใชส้อย ( กวา้ง x ยาว )  4 x 8 = 32 ตรม.  และมีพื้นท่ีใช้

ดาํเนินกิจการ 2 ชั้น จะได ้32 x 2 = 64 ตรม. โดย สมมุติอตัราภาษีต่อตารางเมตรเท่ากบั 60 บาท ต่อ

เดือน   

ดงัน้ัน A ต้อง เสียภาษีโรงเรือน 64 x 60 *12*12.5% =     บาท 
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