
              1/5 

คู่มือส ำหรับประชำชน:  กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:  เทศบาลเมืองแพรกษา  ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
   จังหวัดสมุทรปราการ 
__________________________________________________________________________________________ 

1.  ชื่อกระบวนกำร:การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
2.  หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กองคลัง  เทศบาลเมืองแพรกษา 
3.  ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4.  หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง 
5.  กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต  หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 1)  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
   2)  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563  
   3) พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563  
   4)  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
   5)  กฎกระทรวงก าหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
   6)  กฎกระทรวงก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องิิ่น พ.ศ. 2562 
   7)  กฎกระทรวงก าหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562 
   8)  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอ่ืนในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
   9)  กฎกระทรวงการผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
   10)  กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 
   11)  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ 
พ.ศ. 2562 
   12)  ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
   13)  ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจ าเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้าน 
  14)  ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มี
การใช้ประโยชน์หลายประเภท 
  15)  ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 
  16)  ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
  17)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสิานสาธารณ
กุศล 
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  18)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่ง
เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
  19)  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  20)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  21)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 

6.  ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

7.  พื้นที่ให้บริกำร: พ้ืนที่  เทศบาลเมืองแพรกษา 

8.  กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ- 

    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ      0  วัน 

9.  ข้อมูลสถิติ 

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 

    จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 

จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 

10.  ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน]  การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  21/5/64  16.24 

11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 

  1) สถำนที่ให้บริกำร  เทศบำลเมืองแพรกษำ / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงำน 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  ตั้งแต่เวลำ 
 08:30  -  16:30  น. 
 หมำยเหตุ  - 
12.  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  เงื่อนไข(ถ้ำมี)  ในกำรยื่นค ำขอ  และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1) เทศบาลเมืองแพรกษาประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี 
 2)  แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
 3)  เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 4)  เทศบาลเมืองแพรกษาตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 5)  เทศบาลเมืองแพรกษารับช าระภาษี  (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
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 6)  เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน  30  วัน  นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษี
เกินเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระเงินเพ่ิมเติมอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 7)  กรณีที่ผู้รับประเมิน  (เจ้าของทรัพย์สิน)  ไม่พอใจการประเมินสามาริอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องิิ่นได้ภายใน  15  วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องิิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน  30  วัน  นับจากวันที่เจ้าของ 
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์  (ภ.ร.ด.9) 
 8)  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ิูกต้องหรือไม่ครบิ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9)  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ 
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบิ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 10)  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน 
แล้วเห็นว่ามีความครบิ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 11)  จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นขอทราบภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13.  ขั้นตอน  ระยะเวลำ  และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน  
(ภ.ร.ด.2)เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

1  วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องิิ่น 

(1.  ระยะเวลา : 1วัน
นับแต่ผู้รับบริการมา
ยื่นค าขอ              
2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ      
เทศบาลเมือง
แพรกษา 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน      

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา         
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน        
ตามแบบแสดงรายการ   
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินด าเนินการช าระ
ภาษี 

30  วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องิิ่น 

(1. ระยะเวลา :     
ภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  
(ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) 
2.  หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลเมือง
แพรกษา 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  31  วัน 
 
14.  งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน  และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร            
ยืนตันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ   
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน  
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตร
อ่ืนที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร            
ยืนตันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ   
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน  
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์โรงเรือน
และท่ีดินพร้อม
ส าเนาเช่นโฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูกสร้าง
หนังสือสัญญาซื้อขาย
หรือให้โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
หร้อมส าเนาเช่นใบ
ทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้อม  สัญญา
เช่าอาคาร 

- 1 1 ชุด - 

5) หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบแสดง
ฐานะการเงิน (กรณี
นิติบุคคล)  พร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) หนังสือมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 
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 15.2)  เอกสำรอ่ืนๆ  ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร            
ยืนตันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ   
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน  
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ไม่พบเอกสารอื่นๆ  ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

16.  ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

17.  ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบาลเมืองแพรกษา 
     หมายเหตุ-  ที่อยู่ 545  หมู่  6  ต.แพรกษา  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ  โทร  02-7037901-2 

โทรสาร  02-7037901-2  ต่อ  108  อินเตอร์เน็ต  www.preaksa-sao.go.th 
2)ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมาตรี 
หมำยเหตุ (เลขท่ี  1  ิ.พิษณุโลกเขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
 เลขที่  1  ิ.พิษณุโลกเขตดุสิต  กทม. 10300) 

18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม  ตัวอย่ำง  และคู่มือกำรกรอก 
1)1.  แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ภ.ร.ด.2) 2.  แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ภ.ร.ด.9) 

19.  หมำยเหตุ 
 - 

วันที่พิมพ์ 01/07/2564 

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดท ำโดย กองคลัง  เทศบาลเมืองแพรกษา 

อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา 

เผยแพร่โดย เทศบาลเมืองแพรกษา 
 

 
 
 

http://www.preaksa-sao.go.th/
http://www.1111.go.th/

