
รหัสประจ ำตัวประชำชน ---- 
รหัสประจ ำบำ้น-- 
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษอีำกร 
  
 

 

 

 

แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน- 

ประจ าภาษี ๒๕.......................  
ช่ือผู้ยืนขอรับประเมิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ยื่นตั้งอยู่ที่ 

สัญชำต ิ…………………………… 
ถนน ……………………….……… 
ใกล้เคียงกลับ ………………….. 
อ ำเภอ/เขต ………………….. 

อยู่บ้ำนเลขที ่……………………… 
ตรอก, ซอย ………………………..
ต ำบล/แขวง ………………………. 
จังหวัด …………………………… 

ถนน, ตรอก ,ซอย ...................................................................... 
แขวง  ................................................................................ 
เขต .................................................................................... 
กรุงเทพมหำนคร 

 

ขอยื่นรำยกำรเพื่อเสียภำษีโรงเรือนและที่ดินต่อ กรุงเทพมหานคร ดังรำยกำรต่อไปนี้.- 
 

 

กรุงเทพมหานคร 
เขต..................................................................................... 
ภ.ร.ด.๒ ฉบับที ................................................................. 

ได้รับบญัชีแสดงรำยกำรค่ำรำยปีภำษี 
โรงเรือนและที่ดิน ประจ ำปภีำษี ๒๕................................. 
แขวง ................................................................................ 
ไว้จำก........................................................................แล้ว 
ลงช่ือ.........................................................................ผูร้ับ 

………………/……………./……………….. 
 

รายการ หลงั ห้อง 

ตึก 
เรือน 
โรง 
ตึกแถว 
โรงเรือนแถว 
แพ 
อื่นๆ 

……………… 
……………… 
................. 
................. 
……………… 
……………… 
................. 

……………… 
……………… 
................. 
................. 
……………… 
……………… 
................. 

 
ค าเตือนและค าแนะน า 

๑. ภำษีโรงเรือนและทีด่ินนี้เรยีกเก็บตำมมำตรำ ๑๙ , ๒๐ แห่งพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๒. ผู้ใดไม่ยื่นแบบแจ้งรำยกำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในก ำหนดเวลำตำมประกำศของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีควำมผิดตำมมำตร ๔๖  ต้องระวำงโทษปรับไมเ่กิน ๒๐๐ บำท 

๓. แสดงรำยกำรหรือให้ถ้อยค ำเท็จ หรือน ำพยำนหลักฐำนเท็จมำแสดง หรือโดยอุบำยฉ้อโกง 
หรือโดยวิธี กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพ่ือจะหลีกเลี่ยงกำรค ำนวณค่ำรำยปี  แห่งทรัพย์สิน มี
ควำมผิดตำมมำตรำ ๔๘ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กิน ๖ เดือน หรือปรับไมเ่กิน ๕๐๐ บำท 
หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 

๔. ถ้ำเป็นผู้ท ำกำรแทนผู้อื่นต้องมีใบมอบอ ำนำจตำมกฎหมำย 
 

(มีต่อหน้าหลัง) 
 
 
 
 
 

  

เลขรับที ่………………………………………….. 
เลขประจ ำแขวงที ่…………………………….. 
เลขประจ ำแขวง  พ.ศ.  ก่อนที่ ............... 
 

ภ.ร.ด. ๒ 
ภ.ร.ด. ๘  เลขท่ี...............เลม่ที่.............. 
ภ.ร.ด.๑๒ เลขท่ี...............เล่มที่.............. 



 

 

เลข  
ล ำดับ 

ที ่

โรงเรือน 
หรือ 

สิ่งปลูกสร้ำง 
เลขท่ี 

อยู่ท่ี  
ถนน,ตรอก,ซอย 

ค่ำเช่ำหรือประโยชน์ 

มกรำคม กุมภำพันธ ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม 

          

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
ให้กรอกรายการละหน่ึงบรรทัด หรือเว้นบรรทัด เดือนใดไม่มีผู้เช่าให้เขียนน 

 

บำท บำท บำท บำท บำท สต. สต. สต. สต. สต. 



 
หน้า ๒   ด 

อย่ำงอื่นที่อำจคิดเป็นตัวเงินได้ในปีท่ีล่วงแล้ว (พ.ศ. ..................................) 

มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม รวมทั้งป ี

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
“ว่ำง” ไว้ในช่องประจ ำเดือนนั้น หรือใช้ในกิจกำรอย่ำงใดเขียนแจ้งไว้ให้ชัดเจน 
 
 

บำท สต. บำท สต. บำท บำท บำท บำท บำท บำท สต. สต. สต. สต. สต. สต.
 
 
  



โรงเรือน 
ค่ำของสินค้ำ 
(ดูค ำอธิบำย 

ข้อ ๘) 

ค่ำของเครื่อง 
จักรซึ่งใช้ 
ในกำร 

อุตสำหกรรม 

วัน , เดือน ,ปี 
ที่โรงเรือน 
สร้ำงเสร็จ 

รำยกำรขอลดค่ำรำยปีหรือภำษ ี
โรงเรือน 

เป็น 
ตึก 
ไม ้

ช้ัน 
ขนำด 

เหตุที่ขอลด 
ตั้งแต ่ ถึง 

กว้ำง 
เมตร 

ยำว 
เมตร 

วัน เดือน วัน เดือน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 
 



ช่ือและต ำบลทีอยู่ของผู้ให้เช่ำ 
ช่วง หรือช่ือผู้เช่ำคนหลังสุด 

ในปีท่ีแล้ว 

รำยกำรเงินอ่ืนใดที่เรียกเก็บจำกผูเ้ช่ำ 
หรือตกลงใหผู้้เช่ำเสียให้ผู้อื่นนอก 
จำกค่ำเช่ำ ( ดูค ำอธิบำยข้อ ๑๑ ) 

ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก 
                                                           (ดูค ำอธิบำยข้อ ๑๓)    

เนื้อท่ีดิน ช่ือเจ้ำ 
ของที่ดิน 

เลขโฉนด 
เลข 
ที่ดิน รำยกำร ระยะเวลำ บำท สต. ไร ่ งำน วำ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่แจ้งไว้ในแบบนี้ถูกต้องและครบถ้วนตำมควำม 

ลงช่ือ...................................................................................ผูร้ับประ 
วันท่ี ..................................................................................  

 
 

 
 

                                                                                                                             หน้า ๓ 
สร้ำงอย่ำงอื่น 
                                                                

ช่องนี้ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่กรอกเอง 

เลข 
ระวำง 

ค่ำเช่ำปีล่ะ ค่ำรำยป ี
ปีก่อน 

ยอดเงินค่ำเช่ำ 
ที่เจ้ำของแจ้ง 

ค่ำรำยป ี
ปีน้ี 

ยอดเงิน 
หักลด 

ค่ำภำษ ี ค ำสั่งของคณะ 
เทศมนตรี หรือ 
กรรมกำรสุขำฯ 

ค ำวินิจฉัย 
ของศำล 

บำท สต. 



          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   

เป็นจริงทุกประกำร 
เมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 



 
 

ค ำเตือนและค ำแนะน ำ 

 

1. ภำษีโรงเรือนและทีด่ินนื้เรยีกเก็บตำมมำตรำ 19, 20 แห่งพระรำชบัญญัตภิำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
2. ผู้ใดไม่ยื่นแบบแจ้งรำยกำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ภำยในก ำหนดเวลำตำมประกำศของพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ มีควำมผดิตำมมำตรำ 46 ต้องระวำง

โทษปรับไมเ่กิน 200 บำท 
3. แสดงรำยกำรหรือให้ถ้อยค ำเท็จ หรือน ำพยำนหลักฐำนเท็จมำแสดง หรือโดยอุบำยฉ้อโกง หรือโดยวธิีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพ่ือจะหลกีเลี่ยงกำร

ค ำนวณค่ำรำยปี แห่งทรัพยส์ิน  
 มีควำมผดิตำมมำตรำ 48 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรอืปรับไมเ่กิน 500 บำท  หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 

4. ถ้ำเป็นผู้ท ำกำรแทนผู้อื่นต้องมีใบมอบอ ำนำจตำมกฎหมำย 
5. ทรัพย์สินที่ต้องแจ้งรำยกำรในแบบพิมพ์นี้คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆทั้งสิ้นท่ีให้เช่ำที่ท ำกำรค้ำขำย ท่ีไว้สินค้ำ ท่ีประกอบกำรอุตสำหกรรม 

ที่ให้ญำติ พ่อแม่ หรือผู้อื่น อำศัยและที่ใช้กิจกำรอื่นๆ ในปีท่ีเพิ่งล่วงแล้วเว้นแต่หลังใดท่ีอยู่ในลักษณะยกเว้นตำมมำตรำ 9 แห่ง พระรำชบัญญัติ
ภำษีโรงเรือนและทีด่ิน พ.ศ. 2475 หรือมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติภำษโีรงเรือนและที่ดินแกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ.2475 

6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ต้องแจง้รำยกำรตั้งอยู่ในท้องที่เขตเทศบำล หรือสุขำภิบำลใด ให้ยื่นแบบแจง้รำยกำรต่อพนักงำนเจำ้หน้ำท่ีประจ ำ
เทศบำล หรือสุขำภิบำลนั้น ภำยในก ำหนดประกำศและผูร้ับประเมนิควรไปยื่นด้วยตนเอง เพื่อจะต้องช้ีแจงเพิ่มเติมตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี
ต้องกำรทรำบ 

7. ช่องอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ ให้กรอกจ ำนวนเงินท่ีมีสัญญำหรือตกลงเรยีกเก็บเป็นค่ำเช่ำในปีท่ีเพิ่งล่วงแลว้จำกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นๆ กับ
ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องรวมทั้งส่วนควบ (ไม่รวมเงินค่ำอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บตำมค ำอธิบำยข้อ 11 ) 

8. ค่ำของสินค้ำ ให้กรอกจ ำนวนเงินซึ่งเป็นค่ำของสินค้ำท้ังหมดที่เหลอืเก็บอยู่ในโรงเรือนที่ท่ำนท ำกำรคำ้ หรือไว้สินค้ำของท่ำนเอง 
9. ค่ำของเครื่องจักรกล โรงเรือนหลังใดได้ตดิตั้งส่วนควบท่ีส ำคญั มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไกเครื่องกระท ำหรือเครื่องก ำเนิดสินค้ำเพื่อใช้

ด ำเนินกำรอตุสำหกรรม เช่น โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯให้กรอกจ ำนวนเงนิค ำนวณเป็นค่ำของส่วนควบน้ันๆไว้ 
10. กำรลดหย่อนค่ำรำยปี โรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้ำงอื่น ห้อง หรือหลังใด ไดร้ับกำรลดหย่อนคำ่รำยปี ตำมมำตรำ 11 (ค่ำรำยปี หมำยควำมว่ำ 

จ ำนวนเงิน ซึ่งทรัพย์สินนั้นๆ สมควรจะให้เช่ำได้ในปีหน่ึงๆ) เพรำะถกูท ำลำย รื้อถอน ปลูกสร้ำงใหม่หรือติดตั้งส่วนควบ หรือขอลดเงินคำ่รำยปี 
เพรำะว่ำง หรือซ่อมแซมส่วนส ำคญั หรือต้องกำรขอลดค่ำรำยปี หรอืค่ำภำษี ด้วยเหตุใดๆกด็ี ให้กรอกรำยกำรที่ขอลดในช่องนี้ และต้องส่ง
หลักฐำนประกอบค ำร้องมำพร้อมกับบัญชีนี้ ถ้ำไม่มีหลักฐำนมำใหเ้พียงพอ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจไมพ่ิจำรณำลดใหเ้ลยกไ็ด้ (เฉพำะโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นๆ ซึ่งเจ้ำของอยู่เอง หรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ำรักษำ ซึ่งมไิด้ใช้เป็นที่ไวส้ินค้ำหรือประกอบกำรอุตสำหกรรม ไดร้ับกำรยกเว้นตำม
มำตรำ 3 

 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475 ) 

11. รำยได้อย่ำงอ่ืนๆ ในปีท่ีเพิ่งล่วงแลว้ ท่ำนได้สญัญำหรือตกลงเรียกเกบ็เงินอย่ำอ่ืนจำกผู้เช่ำ หรือใหเ้ช่ำจ่ำยให้ผู้อื่น นอกจำกค่ำเช่ำปกติ เช่นเงินกิน
เปล่ำ (แป๊ะเจี๊ยะ) ค่ำภำษี ค่ำประกันไฟ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำแรงไฟฟ้ำ ค่ำตั้งส้วม ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำสัญญำ ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำเช่ำเครื่องเรอืน หรือ
ของใช้อื่นๆ เป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด และมีก ำหนดต้องเสียอย่ำงใด ให้กรอกไว้ในช่องรำยกำรเงินอ่ืนใด ที่เรียกเก็บจำกผู้เช่ำฯ 

12. ค ำว่ำ “โรงเรือนแลพสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ” คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น รวมทั้งที่ดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้ำงนั้นๆ อันต้อง
เสียภำษีตำมควำมในภำค 1  

 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475 

13.ค ำว่ำ “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรำ้งอย่ำงอื่นๆ” หมำยควำมวำ่ที่ดินซึ่งปลูก สร้ำงโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนๆ 
และบรเิวณต่อเนื่องกัน (สนำม สระน้ ำ ท่ึว่ำง) 

 ซึ่งปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงนั้นๆ 

 


