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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักการคลัง
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25/05/2558 16:24
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีเกิน
เวลาที่กาหนดจะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของ
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการ
ชาระภาษี

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

1)

2)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วันนับแต่
ผู้รับบริการมายื่น
คาขอ
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) /
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เมืองพัทยา)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 31 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
1
ประชำชนหรือ
1) บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรัฐ
ทะเบียนบ้ำน
1
2)
พร้อมสำเนำ
หลักฐำนแสดง 1
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พร้อมสำเนำเช่น
3) โฉนดที่ดิน
ใบอนุญำตปลูก
สร้ำงหนังสือ
สัญญำซื้อขำย
หรือให้โรงเรือนฯ
หลักฐำนกำร
1
4)
ประกอบกิจกำร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
พร้อมสำเนำเช่น
ใบทะเบียน
กำรค้ำทะเบียน
พำณิชย์ทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
หรือใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
ค้ำของฝ่ำย
สิ่งแวดล้อม
สัญญำ
เช่ำอำคำร
หนังสือรับรองนิติ บุคคลและงบ
แสดงฐำนะ
กำรเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สำเนำ
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

