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จํานวนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซ่ึงไดแจง 
รายการในบัญชีฉบับนี้ 
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คําเตือนและคําแนะนํา 
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดินนี้เรียกเก็บตามมาตรา ๑๙ , ๒๐ แหงพระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๗๕ 
๒. ผูใดไมยืน่แบบแจงรายการตอพนักงานเจาหนาที่ ภายในกําหนดระยะเวลาตามประกาศของพนักงานเจาหนาที่มี

ความผิดตามมาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรบัไมเกิน ๒๐๐ บาท 
๓. แสดงรายการหรือใหถอยคําเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือโดยอุบายฉอโกง หรือโดยวิธีการอยางใด

อยางหนึ่ง เพื่อจะหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายป แหงทรัพยสิน มีความผดิตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
๖ เดือน หรือหรือปรับไมเกนิ ๕๐๐ บาท ทั้ง จํา ทั้ง ปรับ 

๔. ถาเปนผูทําการแทนผูอ่ืนตองมีใบมอบอํานาจตามกฎหมาย 
(มีตอหนาหลัง) 



คาเชาหรือประโยชนอยางอืน่ที่อาจคิดเปนตัวเงินไดในปที่ลวงแลว (พ.ศ. .................) 
มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมทั้งป 
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ใหกรอกรายการละหนึ่งบรรทัด  หรือเวนบรรทัด  เดือนใดไมมีผูเชาใหเขียนวา  “วาง”  ไวในชองประจําเดือนนั้น  หรือใชในกิจการอยางใดเขยีนแจงไวใหชัดเจน 
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ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ 
(ดูคําอธิบายขอ ๑๓) 

ชองนี้สําหรับเจาหนาที่กรอกเอง 
รายการเงินอื่นใดที่เรียกเก็บจากผูเชา 
หรือตกลงใหผูเชาเสียใหผูอื่นนอก 
จากคาเชา (ดูคําอธบิายขอ ๑๑) เนื้อที่ดิน คาเชาปละ 
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ขาพเจาขอรับรองวารายการที่แจงไวในแบบนี้ถูกตองและครบถวนตามความเปนจริงทุกประการ 
ลงชื่อ .................................................................... ผูรับประเมิน 
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คําอธิบาย 
๕. ทรัพยสินที่ตองการแจงรายการในแบบพิมพนี้คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ทั้งสิ้นที่ใหเชาที่ ทําการขาย ที่ไวสินคา ที่ประกอบ 

การอุตสาหกรรม ที่ใหญาติ พอแม หรือผูอื่นอาศัย และที่ใชกิจการอื่น ๆ ในปที่เพิ่งลวงแลวเวนแตหลังใดที่อยูในลักษณะยกเวนตามมาตร ๙ 
แหง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ หรือมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๔๗๕  

๖. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ตองแจงรายการที่ตั้งอยูในเขตทองที่เขตเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลใด ใหยื่นแบบแจงรายการตอ
พนักงานเจาหนาที่ประจําเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลนั้น ภายในกําหนดประกาศและผูรับประเมินควรไปยื่นดวยตนเอง เพื่อ
จะตองชี้แจงเพิ่มเติมตามที่พนักงานเจาหนาที่ตองการทราบ 

๗. ชองอัตราคาเชาเดือนละ ใหกรอกจํานวนเงินที่มีสัญญาหรือตกลงเรียกเก็บเปนคาเชาในปที่เพิ่งลวงแลวจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาง
อื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องรวมทั้งสวนควบ (ไมรวมเงินคาอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามคําอธิบายขอ ๑๑) 

๘. คาของสินคา ใหกรอกจํานวนเงิน ซึ่งเปนคาของสินคาทั้งหมดที่เหลือเก็บอยูในโรงเรือนที่ทานทําการคาหรือไวสินคาของทานเอง 
๙. คาของเครื่องจักรกล โรงเรือนหลังใดไดติดตั้งสวนควบที่สําคัญ มีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินคาเพื่อใช

ดําเนินการอุตสาหกรรม เชน โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ ใหกรอกจํานวนเงินคํานวณเปนคาของสวนควบนั้น ๆ ไว 
๑๐. การลดหยอนคารายป โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น หอง หรือหลังใด ไดรับการลดหยอนคารายปตามมาตรา ๑๑ (คารายป หมายความ

วา จํานวนเงิน ซึ่งทรัพยสินนั้น ๆ สมควรจะใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ) เพราะถูกทําลาย รื้อถอน ปลูกสรางใหมหรือติดตั้งสวนควบ หรือขอลดเงิน
คารายป เพราะวาง หรือซอมแซมสวนสําคัญ หรือตองการขอลดคารายป หรือคาภาษี ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ดี ใหกรอกรายการที่ขอลดในชองนี้
และตองสงหลักฐานประกอบคํารองมาพรอมกับบัญชีนี้ ถาไมมีหลักฐานมาใหเพียงพอ พนักงานเจาหนาที่อาจไมพิจารณาลดใหเลยก็ได 
(เฉพาะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเก็บของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเฝารักษา ซึ่งมิไดใชเปนที่ไวสินคาปรือประกอบการ
อุตสาหกรรม ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕) 

๑๑. รายไดอยางอื่น ในปที่เพิ่งลวงแลว ทานไดสัญญาหรือตกลงเรียกเก็บเงินอยางอื่นจากผูเชา หรือใหเชาจายใหผูอื่น นอกจากคาเชาปกติ เชนเงิน
กินเปลา(แปะเจี๊ยะ) คาภาษี คาประกันไฟ คาน้ําประปา คาแรงไฟฟา คาตั้งสวม คาธรรมเนียมในการทําสัญญา คาเชาที่ดิน คาเชา เครื่องเรือน 
หรือของใชอื่นๆ เปนจํานวนเงินเทาใด และมีขอกําหนดตองเสียอยางใด ใหกรอกไวในชองรายการเงินอื่นใด ที่เรียกเก็บจากผูเชา 

๑๒. คําวา “โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ” คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่น รวมทั้งที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
นั้น ๆ อันตองเสียภาษีตามความในภาค ๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑๓. คําวา “ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ” หมายความวาที่ดินซึ่งปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และ
บริเวณตอเนื่องกับ (สนาม สระน้ํา ที่วาง) ซึ่งปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ 
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