


ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/19 21.38 2 7500 160350 160350 0.02%

คอนโดเทล 278/20 22.48 2 7500 168600 168600 0.02%

278/50 21.14 2 7500 158550 158550 0.02%

278/55 42.58 2 7500 319350 319350 0.02%

278/62 49.96 2 7500 374700 374700 0.02%

278/71 21.35 2 7500 160125 160125 0.02%

278/76 34.01 2 7500 255075 255075 0.02%

278/83 21.81 2 7500 163575 163575 0.02%

278/88 41.2 2 7500 309000 309000 0.02%

278/64 21.14 2 7500 158550 158550 0.02%

0 0

0 0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/14 20.75 2 7500 155625 155625 0.02%

คอนโดเทล 278/18 21.51 2 7500 161325 161325 0.02%

278/27 21.58 2 7500 161850 161850 0.02%

278/29 21.58 2 7500 161850 161850 0.02%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/72 21.52 2 7500 161400 161400 0.02%

คอนโดเทล 278/73 21.35 7500 160125 0.02%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/81 42.08 2 7500 315600 315600 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/70 21.52 2 7500 161400 161400 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/28 20.75 2 7500 155625 155625 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/3 20.38 2 7500 152850 152850 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/34 21.54 2 7500 161550 161550 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/77 36.04 2 7500 270300 270300 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/74 21.52 2 7500 161400 161400 0.02%

คอนโดเทล 278/75 21.35 7500 160125 160125 0.02%

278/96 21.81 7500 163575 163575 0.02%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/84 21.35 2 7500 160125 160125 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/43 21.52 2 7500 161400 161400 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/44 21.35 2 7500 160125 160125 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/34 21.54 2 7500 161550 161550 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/65 21.83 2 7500 163725 163725 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/97 21.35 2 7500 160125 160125 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/49 49.01 2 7500 367575 367575 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/1 42.78 2 7500 320850 320850 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/64 21.14 2 7500 158550 158550 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/45 21.52 2 7500 161400 161400 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/47 21.52 2 7500 161400 161400 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/56 21.52 2 7500 161400 161400 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/85 21.85 2 7500 163875 163875 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/32 41.96 2 7500 314700 314700 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/2 21.51 2 7500 161325 161325 0.02%

คอนโดเทล 278/4 22.48 7500 168600 168600 0.02%

278/10 20.75 7500 155625 155625 0.02%

278/11 21.583 7500 161872.5 161872.5 0.02%

278/16 41.96 7500 314700 314700 0.02%

278/24 42.73 2 7500 320475 320475 0.02%

278/40 42.58 7500 319350 319350 0.02%

278/41 21.52 7500 161400 161400 0.02%

278/42 21.35 7500 160125 160125 0.02%

278/48 42.12 7500 315900 315900 0.02%

278/89 42.1 7500 315750 315750 0.02%

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/63 33.53 2 7500 251475 251475 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/17 42.78 2 7500 320850 320850 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/46 21.35 2 7500 160125 160125 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/59 21.35 2 7500 160125 160125 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/82 42.58 2 7500 319350 319350 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/58 21.52 2 7500 161400 161400 0.02%

คอนโดเทล 278/68 42.08 2 7500 315600 315600 0.02%

278/95 21.35 2 7500 160125 160125 0.02%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/12 20.75 2 7500 155625 155625 0.02%

คอนโดเทล 278/13 21.58 2 7500 161850 161850 0.02%

278/60 21.52 2 7500 161400 161400 0.02%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/5 20.76 2 7500 155700 155700 0.02%

คอนโดเทล 278/6 21.51 2 7500 161325 161325 0.02%

278/7 42.78 2 7500 320850 320850 0.02%

278/8 42.73 2 7500 320475 320475 0.02%

278/9 21.58 2 7500 161850 161850 0.02%

278/15 21.58 2 7500 161850 161850 0.02%

278/21 20.76 2 7500 155700 155700 0.02%

278/22 21.51 2 7500 161325 161325 0.02%

278/23 42.78 2 7500 320850 320850 0.02%

278/25 21.58 2 7500 161850 161850 0.02%

278/26 20.75 2 7500 155625 155625 0.02%

278/30 20.75 2 7500 155625 155625 0.02%

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/31 21.58 2 7500 161850 161850 0.02%

คอนโดเทล 278/33 43.92 2 7500 329400 329400 0.02%

278/35 21.14 2 7500 158550 158550 0.02%

278/36 21.95 2 7500 164625 164625 0.02%

278/37 21.31 2 7500 159825 159825 0.02%

278/38 21.54 2 7500 161550 161550 0.02%

278/39 42.08 2 7500 315600 315600 0.02%

278/52 21.31 2 7500 159825 159825 0.02%

278/53 21.54 2 7500 161550 161550 0.02%

278/54 42.08 2 7500 315600 315600 0.02%

278/57 21.35 2 7500 160125 160125 0.02%

278/66 21.31 2 7500 159825 159825 0.02%

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย 0

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/67 21.54 2 7500 161550 161550 0.02%

คอนโดเทล 278/69 42.58 2 7500 319350 319350 0.02%

278/78 21.83 2 7500 163725 163725 0.02%

278/79 21.31 2 7500 159825 159825 0.02%

278/80 21.54 2 7500 161550 161550 0.02%

278/86 21.35 2 7500 160125 160125 0.02%

278/87 21.81 2 7500 163575 163575 0.02%

278/90 21.31 2 7500 159825 159825 0.02%

278/91 21.54 2 7500 161550 161550 0.02%

278/92 42.08 2 7500 315600 315600 0.02%

278/93 21.81 2 7500 163575 163575 0.02%

278/94 42.87 2 7500 321525 321525 0.02%

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)



แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส.2

ช่ือเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด

ท่ี ช่ืออาคารชุด เลขทะเบียน ท่ีต้ังอาคาร เลขท่ี ขนาด ลักษณะการ ราคาประเมิน ราคาประเมิน หักมูลค่าฐาน อัตรา

ห้องชุด อาคารชุด ห้องชุด ห้องชุด พ้ืนท่ีรวม ใช้ประโยชน์ ต่อ(ตร.ม.) อาคาร/ห้องชุด ภาษีท่ีได้ ภาษี

(ตร.ม.) บาท บาท รับการยกเว้น (ร้อยละ)

บาท

ทองค า อ.แม่สาย ชร. 278/98 42.87 2 7500 321525 321525 0.02%

คอนโดเทล 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ 1.อยู่อาศัย

2.อ่ืน ๆ

3.ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

คงเหลือราคา

ประเมินทุน

ทรัพย์ท่ีต้อง

ช าระภาษี 

(บาท)


