
คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 

 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระ

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ และท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือ 

สิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 

2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีท่ีเจาของทรัพยสิน 

ชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนดจะตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน  

15 วันนับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ี

เจาของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมได 

ในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด

ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข

คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

11. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
ชองทางการใหบริการ 
สถานท่ีใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุด 
ท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจาของทรัพยสนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสนิ (ภ.ร.ด.2) เพ่ือให
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 
1. ระยะเวลา : 1 วันนับแตผูรับบริการมายื่นคําขอ 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

1 นาที กองคลัง 
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสนิตามแบบแสดง
รายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจงการประเมินภาษีใหเจาของทรัพยสิน
ดําเนินการชําระภาษี 
1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันท่ียื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

4 นาที กองคลัง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน  ฉบับจริง 1 ชุด  สําเนา 1 ชุด 
 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน  ฉบับจริง 1 ชุด  สําเนา 1 ชุด 
 

- 

3) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและท่ีดินพรอมสําเนา เชน โฉนดท่ีดิน
ใบอนุญาตปลูกสราง หนังสือสัญญาซ้ือขายหรือใหโรงเรือนฯ  ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 

4) 
 

หลักฐานการประกอบกิจการพรอมสําเนาเชนใบทะเบียนการคาทะเบียน
พาณิชยทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมหรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา 
ของฝายสิ่งแวดลอม สัญญาเชาอาคาร ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 1 ชุด 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล)  
พรอมสําเนา ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 1 ชุด 

- 

6) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) ฉบับจริง 1 ฉบับ - 
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คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายป 

อัตราคาภาษีรอยละ 12.5 ของคารายป 
คาภาษี = คารายป x 12.5% 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลสันกลาง โทรศัพท 0-5377-0013-4 หรือเว็บไซต http://www.sanklangphan.go.th 
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2)  

2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร. 0 5377 0014   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษโีรงเรือนและท่ีดิน 
ประจําปภาษี ๒๕................................. 

ช่ือผูขอรับประเมิน ................................................................... โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนกรรมสิทธิของผูยื่นต้ังอยูที่ 
สัญชาติ .............................. 
ถนน .................................... 
ใกลเคียงกับ ......................... 
อําเภอ .................................. 

อยูที่บานเลขท่ี ............................ 
ตรอก, ซอย ................................. 
ตําบล .......................................... 
จังหวัด ....................................... 

ถนน, ตรอก, ซอย ................................................................... 
ตําบล ...................................................................................... 
อําเภอ ..................................................................................... 
จังหวัด .................................................................................... 

                                                                     เทศบาล ........................................................... 
ขอยื่นรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตอ                                  ดังมีรายการตอไปน้ี  :- 
                                                                                           องคการบริหารสวนตําบล ............................. 
 

รายการ หลัง หอง  
สํานักงาน ............................................................................ 
แขวง ................................................................................... 
ภ.ร.ด.๒ ฉบับที่ .................................................................. 
          ไดรับบัญชีแสดงายการคารายปภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ประจําปภาษี ๒๕................. 
ตําบล ................................................................................... 
ไวจาก ...........................................................................แลว 
ลงช่ือ ...........................................................................ผูรับ 

............../ ................/ ................... 

ตึก 
เรือน 
โรง 
ตึกแถว 
โรงเรือนแถว 
แพ 
อื่น ๆ  

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

...................... 

 
คําเตือนและคาํแนะนํา 

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดินน้ีเรียกเก็บตามมาตรา ๑๙, ๒๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
๒. ผูใดไมยื่นแบบแจงรายการตอพนักงานเจาหนาที่ ภยในกําหนดเวลาตามประกาศของพนักงานเจาหนาที่มีความผิดตาม

มาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท 
๓. แสดงรายการหรือใหถอยคําเทจ หรือพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือโดยอุบายฉอโกง หรือโดยวิธีการอยางหน่ึงอยางใด 

เพ่ือจะหลีกเล่ียงการคํานวณคารายป แหงทรัพยสิน มีความผิดตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือทั้ง
จํา ทั้งปรับ 

๔. ถาเปนผูทําการแทนผูอื่นตองมีใบมอบอํานาจตามกฎหมาย 
(มีตอหนาหลัง) 

ภ.ร.ด.๒ 
ภ.ร.ด.๘  เลขท่ี ................เลมที่................... 
ภ.ร.ด.๑๒ เลขท่ี ................เลมที่................... 

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



ภ.ร.ด.๙                                                  ๒๕-๓๐-๐๘ 

คํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ตามมาตรา  ๒๕,๔๑  แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.๒๔๗๙ 

 
 ขาพเจา..........................................................อยูบานเลขที่......................หมูที่............ถนน.................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..................................... 
ขอย่ืนคํารองตอ..................................................................... 

ตามที่พนักงานเก็บภาษีของ.......................................ไดแจงความการประเมินคารายป  และคาภาษี
โรงเรือนและที่ดินประจําปภาษี  พ.ศ....................ตามใบแจงรายการ  เลมที่................เลขที่...........ลงวันที่.......
เดือน.............................พ.ศ.......................ซึ่งขาพเจาไดรับเมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ...................น้ัน 

ขาพเจาผูรับประเมินไมพอใจในการประเมินของพนักงานเจาหนาที่  ดังไดแจงรายการไวในบัญชีขางลางน้ี  
จึงขอใหพิจารณาการประเมินอีกครั้งหน่ึง 
                                                     (ลงลายมือช่ือ).........................................................................ผูรอง 
                                                                      วันที่...........เดือน.....................พ.ศ.................... 

 ไดรับคํารองฉบับน้ี                                                                                   คําสั่ง 
เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.......................                           …………………………………………. 
                                                                                        …………………………………………. 
(ลงลายมือช่ือ)...........................................                                       …………………………………………. 
                     เจาพนักงานผูรับคํารอง                                                        

 (ลงลายมือช่ือ).......................................                                                                                          
(ตําแหนง).............................................. 

             
ใบรับ  ภ.ร.ด.๙ 

 ขาพเจาไดรับคํารองขอใหพิจารณาการประเมิน  ของ...................................................................ไวแลว 
แตวันที.่............เดือน.....................พ.ศ..................... 
 
 
                                                  (ลงลายมือช่ือ).................................................เจาพนักงานผูรับคํารอง 

ชนิดทรัพยสิน เลขที ่ ต้ังอยูที่ถนน,ตําบล 

คารายป-คาภาษี เหตุผล 
(ตองแนบพยานหลัก 
ฐานมาดวย  ถาม)ี 

พนักงานประเมิน พอใจใหเปน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

        
 



คาเชาหรือประโยชนอยางอื่นที่อาจคิดเปนตัวเงินไดในปที่ลวงแลว (พ.ศ. .................................................) 
มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมทั้งป 

เลข 
ลําดับที่ 

โรงเรือนหรือ 
สิ่งปลูกสรางเลขที่ 

ที่อยู ถนน, 
ตรอก, ซอย 

บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 
 
 



 
โรงเรือน 

 
รายการขอลดคารายปหรือคาภาษีโรงเรือน 

ขนาด ต้ังแต ถึง เปน
ตึกไม 

 
ช้ัน กวาง ยาว 

คาของ
สินคา(ดู
คําอธิบายขอ 
๘) 

 
คาของเครื่องจักร
ซึ่งใชในการ
อุตสาหกรรม 

 
วัน, เดือน, ป 
ที่โรงเรือน
สรางเสร็จ  

เหตุที่ลาออก วัน เดือน วัน เดือน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 



ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ (ดูคําอธิบายขอ ๑๓) รายการเงินอื่นใดที่เรียกเก็บจากผูเชาหรือตกลง
ใหผูเชาเสียฝหผูอื่นนอกจากคาเชา (ดูคําอธิบาย

ขอ ๑๓) 
เนื้อที่ดิน คาเชาปละ 

ชองหนี้สําหรับเจาหนาที่กรอกเอง ชื่อและที่อยูของ
ผูใหเชา หรือผูเชา
คนหลังสุดในปที่

แลว รายการ ระยะเวลา บาท สต. ไร งาน วา 

ชื่อ
เจาของ
ที่ดิน 

เลขโฉนด เลขที่ดิน เลข
ระหวาง 

บาท สต. คารายปป
กอน 

ยอดเงินคาเชา
ที่เจาของแจง 

คาราย
ปปนี้ 

ยอดเงิน
หักลด 

คาภาษี คําสั่งของ
เทศมนตรีหรือ
กรรมการ....... 

คํา
วินิจฉัย
ของ
ศาล 
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คําอธิบาย 

 
๕. ทรัพยสินที่ตองแจงรายการในแบบพิมพนี้คือ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ทั้งส้ินที่ใหเชาท่ีทําการคาขายท่ีไวสินคา ที่

ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ใหญาติ พอแม หรือผูอาศัย และที่ใชในกิจการอ่ืน ๆ ในปที่เพ่ิงลวงแลวเวนแตหลังใดที่อยูในลกัษณะ
ยกเวนตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ หรือมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๖. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ีตองแจงรายการต้ังอยูในทองที่เขตเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลใดใหยื่นแบบแจงรายการตอ
พนักงานเจาหนาท่ีประจําเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลน้ัน ภายในกําหนดประกาศและผูรับประเมินควรไปยื่นดวยตนเอง
เพ่ือจะตองชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองการทราบ 

๗. ชองอัตราคาเชาเดือนละ ใหกรอกจํานวนเงินที่มีสัญญาหรือตกลงเรียกเก็บเปนคาเชาในปที่เพ่ิงลวงแลวจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอ่ืน ๆ  กับท่ีดนิซึ่งใชตอเน่ืองรวมท้ังสวนควบ (ไมรวมเงินคาอ่ืน ๆ ที่เรยีกเกบ็ตามตาคําอธิบายขอ ๑๑ ) 

๘. คาของสินคา ใหกรอกจํานวนเงินซึ่งเปนคาของสินคาท้ังหมดท่ีเหลือเก็บอยูในโรงเรือนที่ทานทําการคาหรือไวสินคาของทานเอง 
๙. คาของเครื่องจักรกล โรงเรือนหลังใดไดติดต้ังสวนควบที่สําคัญ มีลกัษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนินสินคา

การอุตสาหกรรม เชน โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ ใหกรอกจํานวนเงินคํานวณเปนคาของสวนควบนั้น ๆ ไว 
๑๐. การลดหยอนคารายป โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน หอง หรือหลังใด ไดรับการลดหยอนคารายปตามมาตร ๑๑ (คารายป 

หมายความวา จํานวนเงิน ซึ่งทรัพยสินตาง ๆ สมควรจะใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ) เพราะถูกทําลาย รือ้ถอน ปลูกสรางใหมหรือติดต้ัง
สวนควบ หรือขอลดเงินคารายป เพราะวาง หรือซอมแซมสวนสําคัญ หรือตองการขอลดคารายป หรอืคาภาษีดวยเหตุใด ๆ กด็ี ให
กรอกรายการที่ขอลดในชองนี้และตองสงหลักฐานประกอบคําพรอมกับบัญชีนี้ ถาไมมีหลักฐานมาใหเพียงพอ พนักงานเจาท่ีอาจไม
พิจารณาลดใหเลยก็ได (เฉพาะโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ซึ่งเก็บของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเ ฝารักษา และซึ่งมิไดใชเปน
ที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืน และที่ดินแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๔๗๕) 

๑๑. รายไดอยางอ่ืน ในปที่เพ่ิงลวงแลว ทานไดสัญญาหรือตกลงเรียกเก็บเงินอยางอ่ืนจากผูเชา หรือใหเชาจายใหผูอ่ืน นอกจากคาเชาปกติ 
เชนเงินกินเปลา (แปะเจ๊ียะ) คาภาษี  คาประกันไฟ คานํ้าประปา คาแรงไฟฟา คาต้ังสวม คาธรรมเนียมในการทําสัญญา คาเชาท่ีดิน 
เครื่องเรือน หรือของใชอ่ืน ๆ เปนจํานวนเงินเทาใด และมีกําหนดตองเสียอยางใด ใหกรอกไวในชองรายการเงินอ่ืนใด ที่เรียกเก็บ
จากผูเชา ฯ 

 ๑๒. คําวา “โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ” คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน รวมทั้งท่ีดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่ง   
       ปลูกสรางน้ัน ๆ อันตองเสียภาษีตามความในภาค ๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๑๓. คําวา “ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ” หมายความวาท่ีดินซึ่งปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง  
       อยางอ่ืน ๆ และบริเวณตองเนื่องกัน (สนาม สระน้ํา ที่วาง) ซึ่งปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางน้ัน ๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 



ภ.ร.ด.๔                            27-30-05 

พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและทีด่ิน พ.ศ.๒๔๗๔ 

คาํร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษโีรงเรือนและทีด่ิน 

ตามมาตรา ๙, ๑๐  และ ๓๒ 

(ช่ือ)............................................................................ผูรั้บประเมิน  ตั้งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี.................................................. 

ตาํบล......................................อาํเภอ..............................................จงัหวดั...................................................ขอยืน่คาํร้องต่อเจา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ดว้ยทรัพยสิ์นดงัแจง้อยูใ่นบญัชีตอ่ไปขา้งล่างน้ี  สมควรไดรั้บยกเวน้ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ.๒๔๗๕ 

จึงขอใหพิ้จารณายกเวน้ใหต้่อไป 

      (ลงช่ือ)......................................................................ผูย้ืน่คาํร้อง 

       วนัท่ี......./.............................../............. 

๑ 

ทรัพยสิ์น 

๒ 

เป็นกรรมสิทธ์ิของ 

๓ 

เลขโฉนดหรือ       

สาํมโนครัว 

๔ 

ตาํบลหรือถนน 

๕ 

อาํเภอ 

๖ 

ขอยกเวน้โดยเหต ุ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

คําส่ังพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................................... 

 (ลงช่ือ)............................................................................ 

   พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

คาํอธิบายการกรอกแบบบัญชี   ช่อง ๑  ทรัพยสิ์น      ใหก้รอกเพียงวา่    ๑. โรงเรือน ๒.  ท่ีดิน ฯ 

 ๑.  “โรงเรือน”   ในท่ีน้ีใหพึ้งเขา้ใจวา่ โรงเรือนหรือปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ กบัท่ีดินซ่ึงใชต้่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิง 

 ปลูกสร้างนั้น ๆ อนัตอ้งชาํระค่าภาษีตามความภาค ๑  แห่งพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ. ๒๔๗๕ 

  “ ท่ีดินซ่ึงใชต้่อเน่ืองกบัโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน  ”     ตามความในพระราชบญัญติั ฯ   หมายความวา่   ท่ีดินซ่ึง 

 ปลูกโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ    และบริเวณต่อเน่ืองกนั    ซ่ึงตามปกติใชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ  

  ๒.   “ ท่ีดิน ” ในท่ีน้ีใหพึ้งเขา้ใจวา่ ท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต้่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ อนัตอ้งชาํระค่าภาษี 

 ตามความในภาค ๒  แห่งพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   พ.ศ. ๒๔๗๕ 

  คาํเตือน    เม่ือท่านมีพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนคาํร้องน้ีอยา่งใด    ใหแ้นบติดมาดว้ยกบัคาํร้องฉบบัน้ี 


