ภ.ร.ด.๒
ภ.ร.ด.๘
ภ.ร.ด.๑๒

เลขที่ ................เลมที่...................
เลขที่ ................เลมที่...................

เลขรับที่ ................................................................
เลขประจําตําบลที่ ................................................
เลขประจําตําบล พ.ศ. กอนที่ ...............................

แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประจําปภาษี ๒๕.................................
ชื่อผูขอรับประเมิน ................................................................... โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนกรรมสิทธิของผูยื่นตั้งอยูที่
สัญชาติ .............................. อยูที่บานเลขที่ ............................ ถนน, ตรอก, ซอย ...................................................................
ถนน .................................... ตรอก, ซอย ................................. ตําบล ......................................................................................
ใกลเคียงกับ ......................... ตําบล .......................................... อําเภอ .....................................................................................
อําเภอ .................................. จังหวัด ....................................... จังหวัด ....................................................................................
เทศบาล ...........................................................
ขอยื่นรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตอ
ดังมีรายการตอไปนี้ :องคการบริหารสวนตําบล .............................
สํานักงาน ............................................................................
แขวง ...................................................................................
ภ.ร.ด.๒ ฉบับที่ ..................................................................
ไดรับบัญชีแสดงายการคารายปภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประจําปภาษี ๒๕.................
ตําบล ...................................................................................
ไวจาก ...........................................................................แลว
ลงชื่อ ...........................................................................ผูรับ
............../ ................/ ...................

รายการ
ตึก
เรือน
โรง
ตึกแถว
โรงเรือนแถว
แพ
อื่น ๆ

หลัง
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

หอง
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................

คําเตือนและคําแนะนํา
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดินนี้เรียกเก็บตามมาตรา ๑๙, ๒๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
๒. ผูใดไมยื่นแบบแจงรายการตอพนักงานเจาหนาที่ ภยในกําหนดเวลาตามประกาศของพนักงานเจาหนาที่มีความผิดตาม
มาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท
๓. แสดงรายการหรือใหถอยคําเทจ หรือพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือโดยอุบายฉอโกง หรือโดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด
เพื่อจะหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายป แหงทรัพยสิน มีความผิดตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือทั้ง
จํา ทั้งปรับ
๔. ถาเปนผูทําการแทนผูอื่นตองมีใบมอบอํานาจตามกฎหมาย
(มีตอหนาหลัง)

เลข
ลําดับที่

โรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางเลขที่

ที่อยู ถนน,
ตรอก, ซอย

มกราคม
บาท

สต.

กุมภาพันธ
บาท

สต.

มีนาคม
บาท

สต.

คาเชาหรือประโยชนอยางอื่นที่อาจคิดเปนตัวเงินไดในปที่ลวงแลว (พ.ศ. .................................................)
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
บาท

สต.

บาท

สต.

บาท

สต.

บาท

สต.

บาท

สต.

บาท

สต.

บาท

สต.

พฤศจิกายน
บาท

สต.

ธันวาคม
บาท

สต.

รวมทั้งป
บาท

สต.

โรงเรือน
เปน
ตึกไม ชั้น

ขนาด
กวาง ยาว

คาของ
คาของเครื่องจักร วัน, เดือน, ป
สินคา(ดู
ทีโ่ รงเรือน
คําอธิบายขอ ซึง่ ใชในการ
อุตสาหกรรม
สรางเสร็จ
๘)

รายการขอลดคารายปหรือคาภาษีโรงเรือน

เหตุที่ลาออก

ตั้งแต
วัน

ถึง
เดือน

วัน

เดือน

ชื่อและที่อยูของ
ผูใหเชา หรือผูเชา
คนหลังสุดในปที่
แลว

รายการเงินอื่นใดที่เรียกเก็บจากผูเชาหรือตกลง
ใหผูเชาเสียฝหผูอื่นนอกจากคาเชา (ดูคําอธิบาย
ขอ ๑๓)
รายการ ระยะเวลา
บาท
สต.

ไร

ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ (ดูคําอธิบายขอ ๑๓)
เนื้อที่ดิน
ชื่อ
เลขโฉนด เลขที่ดิน
เลข
คาเชาปละ
เจาของ
ระหวาง
ที่ดิน
งาน
วา
บาท
สต.

ชองหนี้สําหรับเจาหนาที่กรอกเอง

คารายปป ยอดเงินคาเชา คาราย
กอน
ที่เจาของแจง ปปนี้

ยอดเงิน
หักลด

คาภาษี

คําสั่งของ
เทศมนตรีหรือ
กรรมการ.......

คํา
วินิจฉัย
ของ
ศาล

บันทึก
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…………………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

คําอธิบาย
๕. ทรัพยสินที่ตองแจงรายการในแบบพิมพนี้คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ทั้งสิ้นที่ใหเชาที่ทําการคาขายที่ไวสินคา ที่
ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ใหญาติ พอแม หรือผูอาศัย และที่ใชในกิจการอื่น ๆ ในปที่เพิ่งลวงแลวเวนแตหลังใดที่อยูในลักษณะ
ยกเวนตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ หรือมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕
๖. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ตองแจงรายการตั้งอยูในทองที่เขตเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลใดใหยื่นแบบแจงรายการตอ
พนักงานเจาหนาที่ประจําเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น ภายในกําหนดประกาศและผูรับประเมินควรไปยื่นดวยตนเอง
เพื่อจะตองชี้แจงเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจาหนาที่ตองการทราบ
๗. ชองอัตราคาเชาเดือนละ ใหกรอกจํานวนเงินที่มีสัญญาหรือตกลงเรียกเก็บเปนคาเชาในปที่เพิ่งลวงแลวจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอื่น ๆ กับที่ดนิ ซึ่งใชตอเนื่องรวมทั้งสวนควบ (ไมรวมเงินคาอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามตาคําอธิบายขอ ๑๑ )
๘. คาของสินคา ใหกรอกจํานวนเงินซึ่งเปนคาของสินคาทั้งหมดที่เหลือเก็บอยูในโรงเรือนที่ทานทําการคาหรือไวสินคาของทานเอง
๙. คาของเครื่องจักรกล โรงเรือนหลังใดไดติดตั้งสวนควบที่สําคัญ มีลกั ษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนินสินคา
การอุตสาหกรรม เชน โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ ใหกรอกจํานวนเงินคํานวณเปนคาของสวนควบนั้น ๆ ไว
๑๐. การลดหยอนคารายป โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น หอง หรือหลังใด ไดรับการลดหยอนคารายปตามมาตร ๑๑ (คารายป
หมายความวา จํานวนเงิน ซึ่งทรัพยสินตาง ๆ สมควรจะใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ) เพราะถูกทําลาย รือ้ ถอน ปลูกสรางใหมหรือติดตั้ง
สวนควบ หรือขอลดเงินคารายป เพราะวาง หรือซอมแซมสวนสําคัญ หรือตองการขอลดคารายป หรือคาภาษีดวยเหตุใด ๆ ก็ดี ให
กรอกรายการที่ขอลดในชองนี้และตองสงหลักฐานประกอบคําพรอมกับบัญชีนี้ ถาไมมีหลักฐานมาใหเพียงพอ พนักงานเจาที่อาจไม
พิจารณาลดใหเลยก็ได (เฉพาะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเก็บของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเ ฝารักษา และซึ่งมิไดใชเปน
ที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ดินแกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๔๗๕)
๑๑. รายไดอยางอื่น ในปที่เพิ่งลวงแลว ทานไดสัญญาหรือตกลงเรียกเก็บเงินอยางอื่นจากผูเชา หรือใหเชาจายใหผูอื่น นอกจากคาเชาปกติ
เชนเงินกินเปลา (แปะเจี๊ยะ) คาภาษี คาประกันไฟ คาน้ําประปา คาแรงไฟฟา คาตั้งสวม คาธรรมเนียมในการทําสัญญา คาเชาที่ดิน
เครื่องเรือน หรือของใชอื่น ๆ เปนจํานวนเงินเทาใด และมีกําหนดตองเสียอยางใด ใหกรอกไวในชองรายการเงินอื่นใด ที่เรียกเก็บ
จากผูเชา ฯ
๑๒. คําวา “โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ” คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่น รวมทั้งที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสรางนั้น ๆ อันตองเสียภาษีตามความในภาค ๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๓. คําวา “ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ” หมายความวาที่ดินซึ่งปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่น ๆ และบริเวณตองเนื่องกัน (สนาม สระน้ํา ที่วาง) ซึ่งปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ

