
การรบัชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ชองทางการใหบริการ 

# สถานที / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1 เทศบาลตาํบลขนุพดัเพง็ 999 หมู่ 5 ตาํบลสระยายโสม อาํเภออู่ทอง จงัหวดั

สุพรรณบุรี 72220 โทร./โทรสาร 035-446510-12 website : 

www.khunpadpeng.go.th / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

(ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรอืสิง่

ปลูกสรางอยางอื่นๆ และที่ดินที่ใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิง่ปลกูสรางอยางอื่นน้ัน โดยมหีลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบรหิารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสมัพันธข้ันตอนและ 

วิธีการชําระภาษี 

2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 

3. เจาของทรัพยสินย่ืนแบบแสดงรายการทรพัยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรบัชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันที หรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 

6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน กรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกินเวลาทีก่ําหนด จะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่

กฎหมายกําหนด 



7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรพัยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินได ภายใน 15 วัน นับแตไดรับแจงการประเมิน โดยผูบริหารทองถ่ินช้ี

ขาดและแจงเจาของทรพัยสินทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจาของทรัพยสินย่ืนอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะน้ัน ผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทกึ

สองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิม่เติมไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ผูรบัคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

9. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึสองฝาย

น้ันเรียบรอยแลว 

10. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมอืเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ

ประชาชน 

11. จะดําเนินการแจงผลการพจิารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสรจ็ 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

# ขันตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร  

เจา้ของทรัพยสิ์นยนืแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) 

เพือใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีตรวจสอบเอกสาร 

1 วนั กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน เทศบาลตาํบลขนุพดัเพง็* อาํเภออู่ทอง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2 ประเภท การพิจารณา  

พนกังานเจา้หนา้ทีพิจารณาตรวจสอบรายการทรัพยสิ์นตาม

แบบแสดงรายการทรัพยสิ์น (ภ.ร.ด.2) และแจง้การประเมิน

ภาษีใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นดาํเนินการชาํระภาษ ี

30 วนั กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิน เทศบาลตาํบลขนุพดัเพง็* อาํเภออู่ทอง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 



ระยะเวลาดําเนินการรวม 

31 วัน 

การลดข้ันตอน 

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

# ชือเอกสาร 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

ขนาดไฟล์

เอกสาร 

1 บตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรอืนทีออกใหโ้ดยหน่วยงานของรัฐ (ฉบบัจริง 1 ชุด / 

สาํเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน 

  

2 ทะเบียนบา้นพร้อมสาํเนา (ฉบบัจริง 1 ชุด / สาํเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน   

3 หลกัฐานแสดงกรรมสิทธิโรงเรือนและทีดินพร้อมสาํเนา เช่น โฉนดทีดิน ใบอนุญาตปลูก

สร้าง หนงัสือสัญญาซือขาย หรือใหโ้รงเรือนฯ (ฉบบัจริง 1 ชุด / สาํเนา 1 ชุด) เอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

  

4 หลกัฐานการประกอบกิจการพร้อมสาํเนา เช่น ใบทะเบียนการคา้ ทะเบียนพาณิชย ์ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ของฝ่ายสิงแวดลอ้ม สัญญาเช่าอาคาร 

(ฉบบัจริง 1 ชุด / สาํเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน 

  

5 หนงัสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสาํเนา (ฉบบั

จริง 1 ชุด / สาํเนา 1 ชุด) เอกสารยนืยนัตวัตน 

  



# ชือเอกสาร 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

ขนาดไฟล์

เอกสาร 

6 หนงัสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจใหด้าํเนินการแทน) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

  

คาธรรมเนียม 

# รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

ชองทางการรองเรียน 

# ช่องทางการร้องเรียน 

1 เทศบาลตาํบลขนุพดัเพง็ 999 หมู่ 5 ตาํบลสระยายโสม อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 72220 โทร./โทรสาร 035-446510-12 website 

: www.khunpadpeng.go.th 

2 ศูนยบ์ริการประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  

( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 

10300 ) 

แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

# ชือเอกสาร 

ขนาดไฟล์

เอกสาร 

1  1. แบบแจง้รายการเพือเสียภาษีโรงเรือนและทีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาํร้องขอใหพ้ิจารณาการประเมินภาษี 257.23 



# ชือเอกสาร 

ขนาดไฟล์

เอกสาร 

โรงเรือนและทีดิน (ภ.ร.ด. 9)  กิโลไบต์ 

หมายเหตุ 

- 

 


