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คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : การรับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ : ทองถิน่
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการเทศบาล : กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงานสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองคลัง) ถ.วงษโต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
17000 เบอรโทรติดตอ 056-412427
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับ
ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางเพื่อประกาศ พรอมทั้งจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของใหผูเสียภาษีแตละรายทราบ
ภายในเดือน พฤศจิกายน (ป 2563 ระยะเวลาขยายออกไป ภายในเดือน มีนาคม 2563)
2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินและสิ่งปลูกสราง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จําเปนในการ
จัดเก็บภาษี กอนวันที่ 1 กุมภาพันธ (ป 2563 ระยะเวลาขยายออกไป กอนวันที่ 1 มิถุนายน 2563)
3. แจงการประเมินภาษีโดยสงแบบประเมินภาษีใหแกผูเสียภาษีทราบ ภายในเดือน กุมภาพันธ (ป 2563 ระยะเวลา
ขยายออกไป ภายในเดือน มิถุนายน 2563)
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4. ผูมีหนาที่เสียภาษีชําระภาษีตามแบบแจงการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6,7) ภายในเดือน เมษายน (ป 2563 ระยะเวลา
ขยายออกไป ภายในเดือน สิงหาคม 2563)
5. ผูมีหนาที่เสียภาษีสามารถผอนชําระภาษีได โดยงวดที่ 1 ภายในเดือน เมษายน งวดที่ 2 ภายในเดือน พฤษภาคม
งวดที่ 3 ภายในเดือน มิถุนายน (ป 2563 งวดที่ 1 ภายในเดือน สิงหาคม 2563 งวดที่ 2 ภายในเดือน กันยายน 2563
งวดที่ 3 ภายในเดือน ตุลาคม 2563)
6. มีหนังสือแจงเตือนผูเสียภาษีที่มีภาษีคางชําระ ภายในเดือน พฤษภาคม (ป 2563 ภายในเดือนกันยายน 2563)
7. แจงรายการภาษีคางชําระใหสํานักงานที่ดินภายในเดือนมิถุนายน (ป 2563 ภายในเดือนตุลาคม 2563)
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

2)

ประเภทขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผูชําระภาษีพบเจาหนาที่
แจงชื่อและตรวจสอบขอมูล
ทรัพยสินรวมกัน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

เทศบาลเมืองชัยนาท

- กรณีขอมูลถูกตอง

กองคลัง

- กรณีขอมูลมีการ
เปลี่ยนแปลง

5 -10 นาที

- ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงผู 15 - 30 นาที
ชําระภาษีพบเจาหนาที่ฝาย
แผนทีภ่ าษีฯเพื่อปรับขอมูล
รายการที่ดินและสิ่งปลูก
สรางใหถูกตอง
- เจาหนาที่ฝายพัฒนารายได 15 - 20 นาที
รับประเมินภาษี แจง
ประเมิน ออกใบเสร็จรับเงิน
ผูชําระภาษีรับใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองชัยนาท

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 – 30 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ไดผานการดําเนินการลดขั้นตอนแลว
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบาน
1
พรอมสําเนา
หลักฐานแสดง
1
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พรอมสําเนาเชน
โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูก
สรางหนังสือ
สัญญาซื้อขาย
หรือใหโรงเรือนฯ
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
16. คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน

จํานวนเอกสาร
สําเนา
-

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

-

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-
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1)

ชองทางการรองเรียน : กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท 056-412427
หมายเหตุ -

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

30/6/2563
กองคลัง (นางสุพิชชา เอี่ยมงาม)

