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การชำระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ

กระบวนการ/ขันตอน และระยะเวลา

A - 0 - - 0 -  2
ผู้กำกับดูแล สถจ. อปท. ประซาซน

ขั้นตริยมการ 
เตรียมแบบพิมพ์ 

เอกสารต่างๆ

ไม่พอใจการประเมิน 
ยื่นตำร้องอุทรรผ์ 

(ภ.ร.ต.9 )ภายใบ1 5 วับ

แจ้พนังสิอ 
ประซฬมพัฟ 

ให้ทราบล่วงทนา

แจ้งใบประเมิน(ภ.ร.ด.ร) 
ขำระภายใน3 0 วัน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำร้อง 
ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่

ขำระเงิน 
รับใบเสร็จ 
(ภ.ร.ด.!2)

ฒนอผู้บริหาร 
ห้อพบ เพ่ือ 

พิจารณาตำร้อง

กรณ!ม่ขำ'ระ (  1 /  " \ ร ■ "ร
แจ้งหนังสิอ แจ้งหนัพอ แจ้งหนพอ

เตือนคร้ังท่ี 1 เตือนคร้ังท่ี 2 เตือนคร้ังท่ี 3
V____________ / V_____________)

รัน เบนภรต.2 บันพื่กรายการประเมน 
ค่ารายปี ค่าภาษี เสนร 

พนักงานเจ้าหน้าพื่ลงนาม
- f

ขำระเงินพร้อมเงินเพื่ม รับใบเสร็จ (ภ.ร.ด.!2)

แจ้ง พนังสิ อ 
ตํนันิจจ้อข้ึขาด 

(ภร.ด.11)

ขำระเงิน 
รับใบเสร็จ 
(ภ.ร.ด.12)

รวบรวม 
เอกสาร 

นำเสนองาบ 
เร่งรัดฯ เพ่ือ 
ดำเนินการ 
ดามเนตอบ 

ต่อไป 
(ส่งงาบนิร 

การ)

ภายใน ก.พ. ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับประซาจน □  ขั้นตอนการปฎิบ้ติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

f f อัตราภาษี/ ค่าปรับ/ เงินเพ่ิม
1. อัตราภาษี

1.1 กรณีมีการให้เช่า ประเมินจากค่าเช่าในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
1.2 กรณีค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้เน่ืองจากเจ้าของประกอบกิจการเอง ให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปี 

ท่ีผ่านมา หรือเทียบเคียงกับค่ารายจของทรัพย์สินใบบริเวณใกล้เคียงกันท่ีมีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนท่ี ทำเล ท่ีต้ัง และบริการสาธารณะท่ี 
ทรัพย์สิบน้ันได้รับประโยขน์คล้ายคลึงกันใบเขตห้องถ่ินเดียวกัน

1.3 กรณีไม่สามารถเทียบเคียงได้ อาจประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินโดยใช้ยูลค่าทรัพย์สิบมาประกอบการประเมินได้
2. ค่าปรับ ะ กรณีย่ืนแบบ (ภ.ร.ด.2) เกินกำหนดเดือน ก.พ. ต้องเสียค่าปรับ'ไม่เกิน 200 บาท (เป็นอำนาจพนักงานสอบสวนผ่ายปกครอง)
3. เงินเพิ่ม : กรณีไม่ขำระภาษีภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันลัดจากวับท่ีได้รับแจ้งแบบประเมิน (ภ.ร.ด.ร) ต้องเสียเงินเพ่ิม ดังน้ี

3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2.5 ของภาษีค้างขำระ
3.2 ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของภาษีค้างขำระ
3.3 ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 7.5 ของภาษีค้างขำระ
3.4 ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีค้างขำระ
3.5 เกิน 4 เดือนข้ึนไป อปท. มีอำนาจลังย็ด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิบโดยไม่ต้องขอให้ศาลออกคำลังบังคับคดี

ข้อลัง๓ ต/ข้อตวรระวัจ้/แนวหางการแก้ไข
1. ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายโนเดือน ก.พ. หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับ
2. ผู้เสียภาษีต้องขำระภาษีภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันทีไ่ดร้ับแจ้งการประเมิน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
3. กรณีไม่ขำระภาษีภายในกำหนดเกิน 4 เดือน อปท. มีอำนาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
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4. ตัวอย่างแนวคำพิพากษา
4.1 หนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งคำเขาดเป็นคำสั่งทางปกครองที่ต้องให้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณา และข้อสนับสบุน 

ในการพดุลพินิจ รวมอึงสิทธิจองผู้เสือภาษีโวัด้วย : ฎ.3542/2551, ฎ.2090/2553
4.2  การประเมินโรงเรือนที่ต ิดตั้งส ่วนควบ โดยลดค ่ารายป ีลงเหล ือ 1 ใบ 3 ดามมาตร'! 13 จะต ้องลดจากค่ารายป ีของทรัพย์ส ิน 

ของส่วนควบรวมกัน มิใข้เฉพาะค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นเท่านั้น : ฎ.5621/2536
4.3 การแจ้งการประเมินย้อนหลังในกรณีที่ผู้ร ับประเมินยังไม่ยื่นแบบพิมพ์ สามารถประเมินย้อนหลังไต้ 10 ปี แต่กรณีที่ผู้รับประเมิน 

ยื่นแบบพิมพ์แล้วสามารถประเมินย้อนหลังได้ 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายของเดือน ก.พ. ของปีภาษีที่ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์ : ฎ .1901/2548
4.4 การพิจารณาอุทธรณ์ควรพิจารณาโดยไม่ซักข้า ะ ฎ .!550/2482

ระ!,บียบ/ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
1. พระราชนัญญ้ติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน ประกาศ ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2535
3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0 3 0 7 /ว  2 393  ลงวันที่ 10 ก ันยายน 253 6  เร ื่อง ซ ักข ้อมแนวทางการจ ัดเก ็บ  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตริ
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น ท่ี มท 0808 .3/ว 2417 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

ft ช่องหางการใฟ้บริการ
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้สำนักบริหารการคลังห้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน อาคาร 4 ช้ัน 4 
เบอร์โทรสำนักงาน: 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1429-1431 
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1430

ซ่องหางการติดต่อ/รัองเรียน
1. ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังห้องถ่ิน 

กรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน อาคาร 4 ช้ัน 4
เบอร์โทรสำนักงาน: 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1429-1431 
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 0755 1 0 2241 9000 ต่อ 1430

2. เว็บไ1ฟ) www.rfa.PO.tti “สายตรง สถ.” สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน
3. ศูนย์ดำรงธรรมท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสบืคน้รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่
0  ทางเว็บไซด์ ศถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใบ” หน่วยงาน “สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน”

ผู้จัดทำ นายขรนทร์สจจาม่ัน ผู้อีานวยการส่วนโยบายการคลังและพัฒนารายใด 
ผู้รับรอง นางวิภา ฮสรานนท้ ผู้อานวยการสำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน
ลังกัด: :สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน
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