
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 

 
 
 

 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินหมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆกับที่ดินท่ีใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินได้แก่โรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างและท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้นและในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินนั้นเช่นให้เช่าใช้เป็นที่ท าการค้าขายที่ไว้สินค้าท่ีประกอบอุตสาหกรรมให้ญาติบิดามารดาบุตรหรือผู้อื่น
อยู่อาศัยหรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆเพ่ือหารายได้และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย  

หลักการส าคัญ 
1. ต้องมีทรัพย์สินได้แก่ 
- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆและ 
- ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
2. ไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 9,10 

ข้อสังเกต 
- ค่าภาษี :ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ  12.5 ของค่ารายปี 
- ค่ารายปี :จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆในกรณีให้เช่าให้ถือค่าเช่าคือค่า 
รายปี 
- เงินเพิ่ม :เป็นมาตรการทางแพ่งเพ่ือให้มีการช าระภาษีภายในก าหนดตามมาตรา  43 ซึ่งพนักงาน 
เก็บภาษีสามารถเรียกเก็บผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้เอง 
- ค่าปรับ :เป็นโทษทางอาญาซึ่งมีก าหนดไว้ในมาตรา 46,47 และ 48 โดยพนักงานสอบสวนฝ่าย 
ปกครองเป็นผู้มีหน้าที่เปรียบเทียบปรับและท้องถิ่นไปขอรับเงินค่าปรับมาเป็นรายได้ของตนเอง  
- พนักงานเจ้าหน้าที่คือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบฯประเมินภาษีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
- พนักงานเก็บภาษีคือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บรับช าระรวมทั้งเร่งรัดให้ช าระภาษี 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินได้แก่ 
1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟ  

แห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง 
3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระท ากิจการที่ไม่ใช่เพื่อเป็นผลก าไร  

ส่วนบุคคลและใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
4. ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์  
5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของไม่ได้อยู่เองหรือไห้ผู้อ่ืนอยู่  

นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆหรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน  
 6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออยู่อาศัยเองและมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า
หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้  

7. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษาและซึ่งมิได้ใช้เป็นที่  
ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม 
 
 
 



 

 
การลดค่าภาษีหรือปลดภาษี 
1. เมื่อปรากฎว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือช ารุดต้องซ่อมแซมส่วนส าคัญ  
2. ผู้รับประเมินยื่นค าร้อง 
3. ลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหายหรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้ 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1. เจ้าของทรัพย์สิน 
2. เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับทรัพย์สินนั้นทั้งหมด 
ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 

เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณส านักงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

การค านวณภาษีการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษีี 
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณส านักงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  

การค านวณภาษีการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษี 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดจากค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีเช่นบ้านให้เช่ามีค่ารายปี 
12,000 บาทค่าภาษีจะเท่ากับ 12,000X12.5/100 เป็นเงิน 1,500 บาทค่ารายปีของทรัพย์สินหมายถึง
จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆเช่นบ้านให้เช่าเดือนละ 1,000 บาทค่ารายปีของบ้านหลังนี้
ก็คือ 12,000 บาท (หมายถึงค่าเช่าทั้งปีของบ้านหลังนี้ 1,000 X 12 = 12,000 บาท) 

การประเมินค่ารายปีมีหลักเกณฑ์การประเมินตามล าดับดังนี้ 
1. กรณีท่ีทรัพย์สินนั้นมีการให้เช่าและค่าเช่าสมควรให้น าค่าเช่ามาคิดเป็นรายปี 
2. กรณีทรัพย์สินให้เช่าและค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินประกอบ

กิจการเองให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาหรือเทียบเคียงกับค่ารายปี
ของทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกันที่มีลักษณะของทรัพย์สินขนาดพ้ืนที่ท าเลที่ตั้งและบริการสาธารณะที่
ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่อ
เดือนตามท าเลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามประเภทของทรัพย์สิน  

3. กรณีไม่สามารถเทียบเคียงตามข้อ 2 ได้อาจประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินมา
ประกอบการประเมินได้ 

1. ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี 
2. อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
 

 
 
 

 
 

จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆกรณีให้เช่า
ให้ถือค่าเช่าคือค่ารายปีกรณีมีเหตุ** 
- ค่าเช่ามิใช่จ านวนเงินอันสมควร 

- หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากด าเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอ่ืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินค่า  

 

ค่าภาษ ี= ค่ารายป ีX 12.5 %  
 

**ค่าภาษคีือ 



 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประจ าปี๒๕60 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ 

จังหวัดสุรินทร์ 
 

รายปีตามหลักเกณฑ์ที่รมว.มท. ก าหนด 
 

 
 

 
 
กองคลังีองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯีีดังนี้ 
ก. ขั้นเตรียมการ 

 

วิธีการด าเนินการ    เดือน 

๑.  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี 

ในปีงบประมาณีนั้นีีีีีีกันยายน  

๒.  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆีีีีีตุลาคมีี  

๓.  ประชาสัมพันธ์และข้ันตอนการเสียภาษีีีีพฤศจิกายนี –ีกุมภาพันธ์ 

๔.  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ 

ีแสดงรายการทรัพย์สินและออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบีีีีีธันวาคม  

ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
๑.  รับแบบแสดงรายการทรัพย์สินี( ภ.ร.ด. ๒ี) และตรวจสอบความถูกต้องีีีีีีีมกราคมี – 
กุมภาพันธ์ 

๒.  ประเมินค่ารายปีีและก าหนดค่าภาษีีและมีหนังสือแจ้ง 

ผลการประเมินภาษีี( ภ.ร.ด. ๘ี)     มกราคมี –ีเมษายน 

กรณีปกติ 

-  รับช าระภาษีี(ช าระภาษีทันทีีหรือช าระภายในก าหนดเวลาี)  มกราคมี –ีกุมภาพันธ์ 

   (ออกพ้ืนที่บริการจัดเก็บภาษี)                กุมภาพันธ์ี

กรณีพิเศษ 

๑. ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนดี  

( เกินี๓๐ีวันีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)  

-  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม     กุมภาพันธ์ี–ีกันยายน 

๒.ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินภาษี 

-  รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินภาษีใหม่ีีีีมกราคมี –ีพฤษภาคม 

-  ออกหมายเรียกให้ผู้มาชี้แจงีหรือออกตรวจสถานที่ีีมีนาคมี –ีกรกฎาคม 



 

-  ชี้ขาดและแจ้งผลให้ทราบีีีีีมีนาคมี –ีกันยายน 

 ค.  ขั้นการประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

  ๑.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินี( ภ.ร.ด. ๒ี) ภายในก าหนด 

-  เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลายื่นแบบี( ภ.ร.ด. ๒ี)ให้มีหนังสือ 

แจ้งเตือนผู้ไม่มายื่นแบบีีีีีีกุมภาพันธ์  

  -  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองี( อ าเภอี)  

ีีเพ่ือด าเนินคดีผู้ไม่ยื่นแบบีีีีีีีมีนาคมี –ีพฤษภาคม 

  -  รับช าระภาษีีีีีีีีีีีีีีีีีีีเมษายนี –ีกันยายน 

  -  ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะีีีีีีีีีีีีีีมีนาคมี –ีกันยายน 

 หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีกีให้ด าเนินคดีตามีมาตราี๔๘ี( ขี) 

ีี๒.  ยื่นแบบีแสดงรายการทรัพย์สินี(ภ.ร.ด. ๒ี) แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษี  

ีีมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ยังไม่ช าระภาษี  

ีีีครั้งที่ีี๑ีีีีีีีพฤษภาคม  

ีีีครั้งที่ีี๒ีีีีีีีมิถุนายน  

ีีีครั้งที่ีี๓ีีีีีีีกรกฎาคม  

 -  รับช าระภาษีและเงินเพ่ิมีีีีีีีีีีีีีพฤษภาคมี –ีกันยายน 

 -  ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษีี( ยึดีอายัดีและขายทอดตลาดทรัพย์สิน) 

ีีีกรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษีีีีีีตุลาคมีเป็นต้นไปี

สรุป : หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี 
1. ทรัพย์สินให้เช่าค่าเช่าสมควรถือค่าเช่าคือค่ารายปี 
2. ทรัพย์สินให้เช่าค่าเช่าไม่สมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้ประเมินโดยเทียบเคียง 
- ค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว 
- ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า 
3. กรณีเทียบเคียงตาม 2. ไม่ได้อาจใช้มูลค่าทรัพย์สิu3609 .มาประกอบการประเมินค่ารายปีได้ 
4. ค านึงภาระภาษีของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี 
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด. 2) ณส านักงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษี 
เพ่ือความสะดวกในการเสียภาษีควรแนะน าผู้มีหน้าที่เสียภาษีน าหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสียภาษี (ภรด. 2) เท่าท่ีจ าเป็นเพียงเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเท่านั้น 
1. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่เช่น 

1) ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
2) ส าเนาโฉนดที่ดิน - สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
3) สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน 
4) ทะเบียนพาณิชย์- ทะเบียนการค้า - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

 6) หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท- งบดุล 
7) ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน 
8) ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า 
9) หลักฐานอื่นๆท่ีแสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน 
10) แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เสียภาษี 
11) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบภรด. 2 แทน)  
12) ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคนให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อในแบบ

ภรด.2 ในฐานะผู้รับประเมินทุกคนหรือจะมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้การมอบต้องท าเป็นหนังสือและปิด
แสตมป์ตามกฎหมาย 
2. กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าท่ีเคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแล้ว 

ขั้นตอนในการช าระภาษี 
1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(ภรด.2) พร้อมด้วยหลักฐานณส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่  
2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน 
3) พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย 
4) พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภรด.8) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวน

เงินเท่าใด 
5) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเม่ือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้อ’น าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน 30 วัน 

นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม 
เงินเพิ่ม 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเม่ือได้รับแจ้งการประเมินแล้วจะต้องน าเงินค่าภาษีไปช าระภายใน  

30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพ่ิมดังนี้ 
1. ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นก าหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
2. ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
3. ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีท่ีค้าง 
4. ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีท่ีค้าง 

 
บทก าหนดโทษ 



 

1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความในแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินตามความเป็นจริงตามความรู้เห็น
ของตนให้ครบถ้วนและรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าวพร้อมทั้งลงวันที่เดือนปีและลงลายมือชื่อของตน
ก ากับไว้เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัยต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

2. ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติมรายละเอียดยิ่งขึ้น
เมื่อเรียกร้องไม่น าพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบค าถามเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามหรือไม่ มาตอบค าถาม
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

3. ผู้ใดยื่นข้อความเท็จหรือให้ถ้อยค าเท็จหรือตอบค าถามด้วยค าอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดีหรือ
โดยความเท็จโดยเจตนาละเลยโดยฉ้อโกงโดยอุบายโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือ
พยายามหลีกเลี่ยงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรก็ดีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 500 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษี 
เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเห็นว่าค่า

ภาษีสูงเกินไปหรือประเมินไม่ถูกต้องก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ตามแบบที่ก าหนด  (ภรด. 9) ภายใน 
15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษเีมื่อได้รับแจ้งผลการชี้ขาดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจก็มีสิทธิน าเรื่องร้อง
ต่อศาลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความให้ทราบค าชี้ขาด 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะการปฏิบัติงาน 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

 ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จ 3 นาทีต่อราย เมื่อได้เอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

***************************************** 

 

 

 

 

1. แจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(ภรด. 8) 

2.เจ้าหน้าที่รับแบบ/ตรวจแบบีีีีีีีีีี 

(ภรด.2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

 

3.ประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

4.ออกใบเสร็จภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(ภรด.12) 


