ภาษีโรงเรือนและทีดิน
ภาษีโรงเรือนและทีดิน หมายถึงภาษีทีจัดเก็บจากโรงเรื อน หรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืนกับทีดินทีใช้
ต่อเนืองกับโรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้าง
ผู้มีหน้ าทีเสี ยภาษีโรงเรือนและทีดิน คือ ผูท้ ีเป็ นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรื อน สิ งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร
คอนโดมิเนียม หรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืนในเขต อบต. ซึ งใช้หาผลประโยชน์เป็ นสถานประกอบการพาณิ ชย์ ต่าง ๆ
ให้เช่า หรื อให้ผอู ้ ืนอยูอ่ าศัย อยูใ่ นข่ายต้องเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดินกับ อบต.
ทรัพย์ สินทีต้ องเสี ยภาษีโรงเรือนทีดิน
1. โรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างให้เช่า บ้าน ตึกแถว โรงแรม เกสท์เฮ้าท์ คอร์ ด หอพัก ฯลฯ
2. ทีทําการค้าขายและทีเก็บสิ นค้า เช่น ร้านค้าทัวไป โรงภาพยนต์ โกดังเก็บสิ นค้า
3. ทีประกอบอุตสาหกรรม เช่น โรงเลือย โรงสี ฯลฯ
4. ทีให้ญาติ พ่อ แม่ หรื อผูอ้ ืนอยูอ่ าศัย
กําหนดยืนแบบเสี ยภาษี
เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าทีต้องยืนแบบแสดงรายการเพือเสี ยภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
การคํานวณการประเมินค่ ารายปี และอัตราภาษี
ภาษีโรงเรื อนและทีดินคิดค่ารายปี ของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ <=.> ของค่ารายปี เช่น บ้านให้เช่าในอัตรา
ค่าเช่าเดือนละ <,@@@ บาท คิดค่ารายปี ได้ <=,@@@ (<,@@@ × <= เดือน) ค่าภาษีจะเท่ากับ <,>@@ บาท
หลักฐานทีต้ องนําไป
- สําเนาโฉนดทีดิน หรื อ สัญญาซืE อขายโรงเรื อน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี มีผอู ้ ืนมายืนแบบ ภ.ร.ด. แทน)
- ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิ ชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็ จ
รับเงินปี ทีผ่านมา ใบอนุ ญาตสะสมอาหาร ใบอนุ ญาตประกอบกิจการค้า หนังสื อรับรองห้างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั
หรื องบดุล
ค่ าภาษี
1. ผูร้ ับประเมินชําระภาษีปีละครัEงตามค่ารายปี
2. อัตราร้อยละ <=.> ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี × <=.>%

กําหนดการชํ าระค่ าภาษี
เมือเจ้าของทรัพย์สิน ได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.I ) แล้วต้องไปชําระค่าภาษีภายใน J@ วัน นับจาก
วันถัดจากทีได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนัEนจะต้องเสี ยภาษีเพิม ดังนีE
1. ถ้าชําระไม่เกิน < เดือน นับแต่วนั ทีพ้นกําหนดให้เพิมร้อยละ =.> ของค่าภาษีคา้ ง
2. ถ้าเกิน < เดือน แต่ไม่เกิน = เดือน นับแต่วนั ทีพ้นกําหนดให้เพิมร้อยละ > ของค่าภาษีคา้ ง
3. ถ้าเกิน = เดือน แต่ไม่เกิน J เดือน นับแต่วนั ทีพ้นกําหนดให้เพิมร้อยละ K.> ของค่าภาษีคา้ ง
4. ถ้าเกิน J เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั ทีพ้นกําหนดให้เพิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีคา้ ง
ถ้า ผ่อนชําระค่ าภาษี โรงเรื อนและที ดิ น ต้องมี วงเงิ นค่า ภาษี จะขอผ่อนผันตัEง แต่ M,@@@ บาท ขึE นไป
ภายในกําหนด J@ วันนับแต่วนั ถัดจากวันทีได้รับแจ้งการประเมิน โดยแบ่งออกเป็ น J งวด เท่า ๆ กัน (งวดละ J@
วัน)
ถ้า ไม่ ช ําระภาษี และเงิ นเพิ มภายใน N เดื อน นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลมี อาํ นาจออกคํา สั งเป็ น
หนังสื อให้ยดึ อายัด หรื อขายทอดตลาดทรัพย์สินผูซ้ ึ งค้างชําระภาษีเพือนําเงินมาชําระค่าภาษีเงินเพิมค่าธรรมเนี ยม
ค่าใช้จ่าย โดยมิตอ้ งขอให้ศาลสังหรื ออกหมายยึด

ขั.นตอนการเสี ยภาษีโรงเรือนและทีดิน
+. ขั.นตอนการเสี ยภาษีโรงเรือนและทีดิน (กรณีปกติ)
+.+ เอกสารทีต้ องใช้ ในการติดต่ อ
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนพาณิ ชย์
- แผนทีตัEงพอสังเขป
- หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้)
+.2 ขั.นตอนการให้ บริการ
- ยืนแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสารเพือประเมินภาษี
- ออกใบเสร็ จรับเงิน

2. ขั.นตอนการเสี ยภาษีโรงเรือนและทีดิน (กรณีแจ้ งใหม่ )
2.+ เอกสารทีต้ องใช้ ในการติดต่ อ
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนพาณิ ชย์
- แผนทีตัEงพอสังเขป
- หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้)
- สําเนาเอกสารสิ ทธิP ทีดิน
2.2 ขั.นตอนการให้ บริการ
- ยืนแบบประเมินภาษี
- ตรวจสอบเอกสาร
- ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดตรวจสอบ
- ตรวจสอบโรงเรื อนและทีดิน
- ออกใบแจ้งรายการประเมิน
- ออกใบเสร็ จรับเงิน

ขั.นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและทีดิน
ผู้เสี ยภาษียนแบบ
ื
ภายในวันที 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบแบบประเมินค่าภาษี
แจ้ งการประเมิน (ภ.ร.ด.9)

ไม่ พอใจ

พอใจ

ผู้เสี ยภาษีรับแจ้ งการ

ประเมิน (ภ.ร.ด.9)
ยืนอุทธรณ์ ภายใน +: วัน
นับแต่ วนั ทีได้ รับแจ้ ง
ชํ าระเงินภายใน ;< วัน
นับแต่ วนั ถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง
ไม่ เกิน ;< วัน

ผลการอุทธรณ์
ของ ผวจ.

ชํ าระเงินเกิน ;< วัน
นับแต่ วนั ทีได้ รับแจ้ ง

เกิน ;< วัน
จบ
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ต้ องเสี ยเงินเพิม
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ไม่ พอใจ
ชํ าระเงินตามใบแจ้ ง

ยืนฟ้องคดีภายใน ;< วัน
นับแต่ วนั ทีได้ รับคําชี.ขาด

ผลการอุทธรณ์
ของ ผวจ.
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งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
กองคลัง องค์ การบริหารส่ วนตําบลนํ.าพี. บริการประชาชน
รับชําระภาษี วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา <9.;< – +D.;< น.
และบริการช่ วงพักเทียง เวลา +2.<< – +;.<< น.
โทร. <::-92D<@9 ต่ อ +<:
โทรสาร <::-92D<@9 ต่ อ +<?

