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ท าความเข้าใจ  เก่ียวกับภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ความหมายของภาษีโรงเรือนและทีด่นิ  คืออะไร 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง อยา่งอ่ืน ๆ กบัท่ีดินซ่ึง

ใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น โรงเรือน หมายความถึง บา้น ตึกแถว อาคาร ร้านคา้ ส านกังาน 

บริษทั ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หอพกั  

สนามมา้ สนามมวย คลงัสินคา้ เรือนแพ ฯลฯ ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ หมายถึง ส่ิงปลูก สร้างอ่ืน ท่ีก่อสร้างติด

ท่ีดินถาวร เช่น ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน ้ า คานเรือ ถงัเก็บ น ้ าขนาดใหญ่ ท่ีก่อสร้างติดท่ีดินถาวร ท่ีดินท่ีใช้

ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูก สร้างอยา่งอ่ืน ๆ หมายถึง ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืน และ บริเวณต่อเน่ืองซ่ึงใชด้ว้ยกนักบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น ท่ีดิน หมายความ รวมถึง ทางน ้ า บ่อ

น ้ า สระน ้ า ดว้ย 

ดงันั้นลกัษณะของท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินก็คือ ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ไดห้า ผลประโยชน์ตอบแทน

นอกเหนือจากการอยูอ่าศยัของตนเองโดยปกติหรือใหผู้อ่ื้น น าไปใชป้ระโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่

ก็ตาม 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี  

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษี  ไดแ้ก่ อาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ กบั ท่ีดินต่อเน่ืองซ่ึงใชป้ลูก

สร้างอาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึงบริเวณท่ี ต่อเน่ืองกนัซ่ึงตามปกติใชป้ระโยชน์ไปดว้ยกนั

กบัอาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง นั้น ๆ ซ่ึงเจา้ของกรรมสิทธ์ิไดน้ าทรัพยสิ์นดงักล่าวออกหาผลประโยชน์

ตอบแทน  นอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือให้ผูอ่ื้นน า  ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่า จะมี

ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ทรัพยสิ์นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

(1) โรงเรือน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ  

(2) ท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ซ่ึงหมายความ ว่าเป็นท่ีดินซ่ึงใชเ้ป็น

ท่ีปลูกสร้างโรงเรือน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ และท่ีดินอนั  เป็นบริเวณต่อเน่ืองกันซ่ึงตามปกติ ใช้

ประโยชน์ไปดว้ยกนักบัโรงเรือน อาคาร ส่ิง ปลูกสร้างนั้น ๆ 



ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี ไดแ้ก่  

(1) พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน  

(2) ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใชใ้นกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะและ ทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยท่ีใชใ้นกิจการรถไฟโดยตรง  

(3) ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่เพื่อเป็นผล

ก าไรส่วนบุคคลและใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและใน การศึกษา  

(4) ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในศาสนกิจอยา่งเดียวหรือเป็นท่ี อยูข่องสงฆ ์ 

(5) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปีและเจา้ของมิไดอ้ยู ่ เองหรือใหผู้อ่ื้นอยู่

นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง อยา่งอ่ืน ๆ หรือใน ท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนั  

(6) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออาศยัอยูเ่อง โดยมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีเก็บ

สินคา้หรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอ่ืน เพื่อหารายไดป้ระกาศกระทรวงมหาดไทย 

ฉบบัลงวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเวน้พ้ืนท่ีอ่างเกบ็น ้ า เข่ือนต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซ่ึงเป็นท่ี

ต่อเน่ือง 

การขอลดหย่อนภาษ ี

การขอลดหยอ่นภาษี การขอยกเวน้ การงดเวน้ การขอปลดภาษี การขอลด ค่าภาษี จะท าไดด้งักรณี

ต่อไปน้ี 

- ถา้โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ถูกร้ือถอนหรือท าลาย ใหล้ดยอด ค่ารายปีของทรัพยสิ์น

นั้นตามส่วนท่ีถูกท าลายตลอดเวลาท่ียงัไม่ไดท้ าข้ึน แต่ใน เวลานั้นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ นั้น

ตอ้งเป็นท่ีซ่ึงยงัใชไ้ม่ได ้

- โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงท าข้ึนในระหว่างปีนั้น ใหถื้อเอา เวลาซ่ึงโรงเรือนหรือส่ิง

ปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ นั้นไดมี้ข้ึนและส าเร็จจนควรเขา้อยูไ่ด ้แลว้เท่านั้นมาเป็นเกณฑค์ านวณค่ารายปี 



- ถา้เจา้ของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบท่ีส าคญัท่ีมีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองกระท าหรือ

เคร่ืองก าเนิดสินคา้เพื่อใชด้  าเนินการอุตสาหกรรมบางอยา่ง เช่น โรงสี โรงเล่ือย ฯลฯ ข้ึนในโรงเรือนนั้น ๆ 

ในการประเมินใหล้ดค่ารายปีลงเหลือ หน่ึงในสามของค่ารายปีของทรัพยสิ์นนั้น รวมทั้งส่วนควบดงักล่าว 

แลว้ดว้ย 

- เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนไดรั้บความเสียหายเพราะ โรงเรือนว่างลงหรือช ารุดจึง

จ าเป็นตอ้งซ่อมแซมส่วนส าคญั เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได ้ ทั้งน้ีเป็นไปตาม

ดุลพินิจ ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะลดค่าภาษีตามส่วนท่ีเสียหายหรือปลดภาษีทั้งหมดก็ได ้

- ถา้เจา้ของโรงเรือนมีเหตุเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นในปีท่ีผา่นมายอ่มไดรั้บการ ยกเวน้ งดเวน้ ปลด

ภาษี หรือลดค่าภาษี แลว้แต่กรณี 

ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษ ี 

ผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษี คือ “ผูรั้บประเมิน” ซ่ึงหมายถึง เจา้ของกรรมสิทธ์ิใน ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้

แต่ถา้ท่ีดินและอาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นคนละเจา้ของกนัใหเ้จา้ของกรรมสิทธ์ิในอาคาร

โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นผูม้ีหนา้ท่ีเสียภาษี 

ก าหนดระยะเวลาใหย้ืน่แบบแสดงรายการ ใหผู้รั้บประเมินยืน่แบบแจง้รายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู ่ภายในเดือนกุมภาพนัธข์อง ทุกปี 

ฐานภาษ ี 

ฐานภาษีคือ ค่ารายปีของทรัพยสิ์นซ่ึงหมายถึง จ  านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น สมควรใหเ้ช่าไดใ้นปี

หน่ึง ๆ 

ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นใหเ้ช่าและค่าเช่านั้นเป็นจ านวนเงินอนัสมควรท่ีจะให ้ เช่าไดใ้หถื้อค่าเช่านั้น

เป็นค่ารายปี 

แต่ถา้มีกรณีท่ีสมควรจะใหพิ้จารณาไดว้่าค่าเช่านั้นมิใช่จ  านวนเงินอนัสมควรท่ีจะใหเ้ช่าไดห้รือกรณี

ท่ีไม่มีค่าเช่าเน่ืองจากเจา้ของทรัพยสิ์นด าเนินกิจการเองหรือ ดว้ยเหตุอ่ืน ๆ ใหพ้ิจารณาก าหนดค่ารายปีโดย

เทียบเคียงกบัค่ารายปีของทรัพยสิ์น ท่ีใหเ้ช่าท่ีมีลกัษณะ ขนาดพ้ืนท่ีท าเลท่ีตั้งและบริการสาธารณะซ่ึง

ทรัพยสิ์นนั้น ไดรั้บประโยชน์คลา้ยคลึงกนั 



อตัราภาษ ี 

อตัราภาษีใหเ้สียในอตัราร้อยละสิบสองจุดหา้ของค่ารายปี 

ขั้นตอนการย่ืนเสียภาษ ี 

1. การยืน่แบบพิมพ ์ 

ใหผู้รั้บประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ไดท่ี้เทศบาลต าบลหอค า โดยกรอกรายการในแบบ ภ.ร.ด.2 

ตามความเป็นจริงใหค้รบถว้น รับรอง ความถูกตอ้งของขอ้ความดงักล่าว พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ วนัท่ี เดือน 

ปี ก  ากบัไว ้แลว้ส่งคืนไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

เอกสารหลกัฐานที่ต้องใช้ประกอบการย่ืนแบบ  

กรณีโรงเรือนรายใหม่ : ใหเ้จา้ของกรรมสิทธ์ิโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ียงั ไม่เคยยืน่แบบเสียภาษี

โรงเรือนและท่ีดินมาก่อน ยืน่แบบเสียภาษีภายในเดือน กุมภาพนัธข์องปีถดัจากปีท่ีไดม้กีารใชป้ระโยชน์ใน

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น โดยยืน่แบบ ภ.ร.ด.2 ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี พร้อมส าเนาหลกัฐาน

ประกอบการ พิจารณา ไดแ้ก่ 

 

รายการเอกสาร จ านวน 
เอกสาร ฉบบั

จริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย นบั 
เอกสาร 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้  โดย
หน่วยงานของรัฐ 

1 1 ชุด 

ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 1 1 ชุด 
หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิโรงเรือนและท่ีดิน  พร้อม
ส าเนาเช่นโฉนดท่ีดินใบอนุญาตปลูกสร้าง  หนังสือ
สญัญาซ้ือขายหรือใหโ้รงเรือนฯ 

1 1 ชุด 

หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส า เนา เช่น  ใบ
ทะเบียนการคา้ทะเบียนพาณิชยท์ะเบียน 

1 1 ชุด 

 



 

รายการเอกสาร จ านวน 
เอกสาร ฉบบั

จริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย นบั 
เอกสาร 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือใบอนุญาตประกอบกิจการ ค้าของ
ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มสญัญาเช่าอาคาร 

1 1 ชุด 

หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะ  การเงิน 
(กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 

1 1 ชุด 

หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให ้ด าเนินการ
แทน) 

1 1 ฉบบั 

 

หมายเหตุ ให้ผูรั้บประเมิน หรือเจา้ของโรงเรือนถ่ายส าเนาหลกัฐาน เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าว

ขา้งตน้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งก ากบัทุกฉบบั 

กรณีโรงเรือนรายเก่า : ให้เจา้ของกรรมสิทธ์ิโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างยื่น แบบ ภ.ร.ด.2 ภายใน

เดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี พร้อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษี คร้ังสุดทา้ย (ถา้มี) กรณีเจา้ของเป็นนิติบุคคลให้

แนบหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หุน้ส่วนบริษทัพร้อมการยืน่แบบ ภ.ร.ด.2 

การช าระภาษี  

ผูรั้บประเมินไดรั้บใบแจง้รายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ช าระเงินภายใน 30 วนั นับแต่วนัถดัจาก

วนัท่ีไดรั้บใบแจง้การประเมิน โดยช าระภาษีไดท่ี้ กองคลงั เทศบาลต าบลหอค า 

การขอผ่อนช าระภาษี  

ผูม้ีสิทธิขอผอ่นช าระภาษีได ้3 งวด โดยไม่เสียเงินเพ่ิมมีเง่ือนไขดงัน้ี  

1. ผูม้ีหน้าท่ีเสียภาษี จะขอผ่อนช าระค่าภาษีได ้โดยวงเงินค่าภาษีท่ีจะขอ ผ่อนช าระนั้น จะตอ้งมี

จ  านวนเงินค่าภาษีตั้งแต่เกา้พนับาทข้ึนไป  

2. ไดย้ืน่แบบพิมพเ์พื่อแจง้รายการทรัพยสิ์นต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายใน เดือนกุมภาพนัธข์องปีนั้น  



3. ไดแ้จง้ความจ านงขอผ่อนช าระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วนันบัแต่วนั

ถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

การเสียเงินเพิม่ 

เงินค่าภาษีคา้งช าระใหเ้พ่ิมจ านวนดงัอตัราต่อไปน้ี  

1. ถา้ช าระไม่เกินหน่ึงเดือนนับแต่วนัพน้ก าหนดเวลาสามสิบวนันับแต่วนัถดั จากวนัท่ีไดรั้บแจง้

การประเมิน ใหเ้พ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง  

2. ถา้เกินหน่ึงเดือนแต่ไม่เกินสองเดือนใหเ้พ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง  

3. ถา้เกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือนใหเ้พ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีคา้ง  

4. ถา้เกินสามเดือนแต่ไม่เกินส่ีเดือนให้เพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีคา้ง ถา้มิไดม้ีการช าระค่าภาษี

และเงินเพ่ิมภายในส่ีเดือนกรุงเทพมหานครมีอ  านาจออก ค าสั่งเป็นหนังสือให้ยดึ อายดั หรือขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์นของผูซ่ึ้งคา้งช าระค่า ภาษีได ้

ถา้ค่าภาษีคา้งอยูแ่ละมิไดช้  าระขณะเม่ือทรัพยสิ์นไดโ้อนกรรมสิทธ์ิไปเป็น ของเจา้ของใหม่โดยเหตุ

ใด ๆ ก็ตาม เจา้ของเก่าและเจา้ของใหม่เป็นลูกหน้ีค่าภาษี นั้นร่วมกนั 

การอุทธรณ์ภาษี  

เม่ือผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีหรือเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ไดรั้บแจง้การ ประเมินแลว้ไม่พอใจใน

การประเมินของพนักงานเจา้หน้าท่ี โดยเห็นว่าค่าภาษีสูง เกินไป หรือประเมินไม่ถูกตอ้งก็มีสิทธิยืน่ค  าร้อง

ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อ เทศบาลต าบลหอค า โดยกรอกในแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.9) และยื่น แบบ

ดงักล่าว ณ เทศบาลต าบลหอค า ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บ แจง้การประเมิน หากพน้ก าหนดดงักล่าว

แลว้ ผูรั้บประเมินหมดสิทธิท่ีจะขอให้ พิจารณาการประเมินใหม่ และไม่มีสิทธิน าคดีสู่ศาล เวน้แต่ในปัญหา

ขอ้กฎหมายซ่ึง อา้งว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น 

เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลหอค าไดพ้ิจารณาเป็นประการใดจะแจง้ ค าช้ีขาดไปยงัผูย้ืน่ค  าร้องเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร หากผูรั้บประเมินยงัไม่เห็นดว้ย หรือไม่พอใจในค าช้ีขาดดงักล่าว ย่อมมีสิทธิน าคดีสู่ศาลเพื่อ

แสดงใหศ้าลเห็นว่าการ ประเมินไม่ถูกตอ้ง และขอใหศ้าลเพิกถอนการประเมินนั้นเสีย แต่ตอ้งท าภายใน 30 



วนั นบัตั้งแต่วนัรับแจง้ค  าช้ีขาด และการยืน่ฟ้องตอ้งเป็นท่ีพอใจศาลว่าผูรั้บประเมิน ไดช้ าระค่าภาษีทั้งส้ิน

ซ่ึงถึงก าหนดช าระหรือจะถึงก าหนดช าระระหว่างคดียงัอยูใ่นศาล 

การขอคืนเงินค่าภาษี  

ในกรณีท่ีมีค  าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้มีการลดจ านวนเงินท่ีประเมินไวใ้ห้ยื่นค า ขอรับเงินคืนได้ท่ี

เทศบาลต าบลหอค าโดยแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินประกอบด้วยกรณีท่ีศาล

พิพากษาใหล้ดค่าภาษีศาลจะ พิพากษาคืนเงินส่วนท่ีลดนั้นใหภ้ายใน 3 เดือน 

บทก าหนดโทษ  

- ผูรั้บประเมิน ผูเ้ช่า หรือผูค้รองทรัพยสิ์นกรอกรายการในแบบพิมพต์าม ความเป็นจริงตามความรู้

เห็นของตนให้ครบถว้น และรับรองความถูกตอ้งของ  ข้อความดงักล่าว พร้อมทั้งลงวนัท่ี เดือน ปี และลง

ลายมือช่ือของตนก ากับไว้แล้ว ส่งคืนไปยงัพนักงานเจ้าหน้าท่ี การส่งแบบพิมพ์จะน า ส่งด้วยตนเอง 

มอบหมายให ้ผูอ่ื้นไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ได ้หากผูใ้ด ละเลยไม่

แสดงข้อความขา้งตน้ เวน้แต่จะเป็นดว้ยเหตุสุดวิสัย ผูน้ั้นมีความผิดตอ้ง ระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อย

บาท 

- ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของพนักงาน  เจา้หนา้ท่ีไม่แจง้รายการ

เพ่ิมเติมละเอียดยิง่ข้ึนเม่ือเรียกร้อง ไม่น าพยานหลกัฐาน มาแสดง หรือไม่ตอบค าถามเมื่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี

ซักถาม (ถา้พนักงานเจา้หน้าท่ี  มิได้รับค าตอบจากผูรั้บประเมินภายในสิบวนั หรือได้รับค าตอบอนัไม่

เพียงพอ พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ  านาจออกหมายเรียกผูรั้บประเมินมา ณ สถานท่ีซ่ึงเห็นสมควร  และให้น า

พยานหลกัฐานในเร่ืองอสังหาริมทรัพยน์ั้นมาแสดง กับให้มีอ  านาจซักถาม ผูรั้บประเมินในเร่ืองใบแจ้ง

รายการนั้น) ผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน หา้ร้อยบาท 

- ผูใ้ด  

ก) โดยรู้อยู่แลว้หรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถอ้ยค าเท็จ หรือตอบ ค าถามดว้ยค าอนัเป็นเท็จ

หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเล่ียงหรือจดั หาทางให้ผูอ่ื้นหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่ง

ทรัพยสิ์นของตนตามท่ีควร  



ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอ้โกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่าง  หน่ึงอย่างใดทั้งส้ินท่ีจะ

หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่ง ทรัพยสิ์นของตนตามท่ีควร ผูน้ั้นมีความผิดตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้ร้อยบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

สถานท่ีให้บริการ 

เทศบาลต าบลหอค า  อ  าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับึงกาฬ  ในวนัและเวลาราชการ  08.30 – 16.30  น. 


