
เรื�อง ผู้รับผดิชอบ 

 

ระยะเวลา 

 

ดาํเนินการโดยประมาณ 

หมายเหตุ 

การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและที�ดิน 

- การยื�นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที�ดิน 

 

พนกังานเจา้หนา้ที� 

 

10 นาที 

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน 

และที�ดิน 2475 

  มกราคม – กุมภาพนัธ์   ม.19 

- การประเมินภาษีโรงเรือนและที�ดิน พนกังานเจา้หนา้ที� 10 นาที ม.8 

- การแจง้การประเมินภาษีโรงเรือนและที�ดิน พนกังานเจา้หนา้ที� 10 นาที ม.24 

- การรับชาํระภาษีโรงเรือนและที�ดิน พนกังานเจา้หนา้ที� 5 นาที ม.43 

- การอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที�ดิน คณะกรรมการพิจารณา 

คาํร้องใหพิ้จารณา 

การประเมินใหม่ 

ภายใน 15 วนั ม.24 , 25 , 26 

    

การจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที�   พ.ร.บ.ภาษีบาํรุง 

- การยื�นแบบแสดงรายการที�ดินเสียภาษีบาํรุงทอ้งที� เจา้พนกังานประเมิน 10 นาที ทอ้งที� 2508 

  (มกราคมของปีแรกที�ตีราคาปานกลาง ใชทุ้กรอบ 4 ปี)   ม.24 , 29 , 30 

- การประเมินภาษีบาํรุงทอ้งที� เจา้พนกังานประเมิน 10 นาที ม.16 , ม.23 

- การแจง้การประเมินภาษีบาํรุงทอ้งที� เจา้พนกังานประเมิน 10 นาที ม.33 

- การรับชาํระภาษีบาํรุงทอ้งที� พนกังานเจา้หนา้ที� 5 นาที ม.34 , ม.35 

- การอุทธรณ์ภาษีบาํรุงทอ้งที� เจา้พนกังานประเมิน 30 วนั ม.19 

    

การจดัเก็บภาษีป้าย   พ.ร.บ.ภาษีป้าย 

- การยื�นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พนกังานเจา้หนา้ที� 10 นาที 2510 

  ก่อนมีนาคม (มกราคม - มีนาคม)   ม.12 , ม.13 

  หลงัมีนาคม (เมษายน - ธนัวาคม)    

- การประเมินป้าย พนกังานเจา้หนา้ที� 10 นาที ม.17 

- การแจง้การประเมินภาษีป้าย พนกังานเจา้หนา้ที� 10 นาที ม.17 

- การรับชาํระภาษีป้าย พนกังานเจา้หนา้ที� 10 นาที ม.19 

- การอุทธรณ์ภาษีป้าย นายกเทศมนตรีหรือ 

ผูที้�นายกมอบหมาย 

30 วนั ม.30 

 

 



เรื�อง ผู้รับผดิชอบ 

 

ระยะเวลา 

 

ดาํเนินการโดยประมาณ 

หมายเหตุ 

การจดัหาประโยชน์ทรัพยสิ์นของเทศบาล    

- การจดัทาํสัญญา,การต่ออายุสัญญาเช่า   ระเบียบ มท.วา่ดว้ย 

  (อาคารพาณิชย ์แท่น,แผงลอย,ส้วมสาธารณะ,ที�ดิน)   การจดัหาประโยชน์ 

           1. อายสุัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี เสนอนายกเทศมนตรี 3 วนั ในทรัพยสิ์นของ 

 อนุมติั  หน่วยการบริหาร 

   ราชการส่วนทอ้งถิ�น 

   พ.ศ.2531 

   ขอ้ 6 (1) ขอ้ 19 (1) 

           2. อายสุัญญาเช่าเกิน 3 ปี  เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั 15 วนั ขอ้ 6 (2) 

 อนุมติั  ขอ้ 19 (2) 

- จดัทาํบนัทึกคาํขอนาํสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย ์ เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั 15 วนั ระเบียบ มท. วา่ดว้ย 

 อนุมติั  การพสัดุฯ พ.ศ.2535 

- การจดัทาํบนัทึกการโอนสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย ์   ขอ้ 156 ระเบียบ มท. 

            1. อายสุัญญาเช่าฯ ไม่เกิน 3 ปี เสนอนายกเทศมนตรี 3 วนั วา่ดว้ยการจดัหา 

   ประโยชน์ 

   ในทรัพยสิ์นของ 

            2. อายสุัญญาเช่าฯ เกิน 3 ปี เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดั 15 วนั หน่วยการบริหาร 

 อนุมติั  ราชการส่วนทอ้งถิ�น 

   พ.ศ.2531 ขอ้ 20 (1) 

- การจดัเก็บค่าเช่า (อาคารพาณิชย,์แท่น,แผงลอย, เจา้หนา้ที�จดัเก็บรายได ้ 5 นาที 2 ขอ้ 20 (2) 

ส้วมสาธารณะ,ที�ดิน)    

    

    

- การขออนุญาตทาํการโฆษณาใชเ้สียง เสนอนายกเทศมนตรี 15 นาที  

 



ผังการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 

ติดต�องานทะเบียนราษฎร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต�อประชาสัมพันธ� , ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต#น 

กดบัตรคิวรอรับบริการ 

ยื่นเอกสารต�อเจ#าหน#าท่ี ตามลําดับคิว 

นายทะเบียนลงนาม , รับเอกสาร 

ติดต�องานบัตรประจําตัวประชาชน 

ติดต�อประชาสัมพันธ� , ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต#น 

กดบัตรคิว รอรับบริการ 

ยื่นเอกสารต�อพนักงานเจ#าหน#าท่ีเพ่ืออนุญาตตามลําดับ 

ถ�ายรูป ผลิตบัตร 

พนักงานเจ#าหน#าท่ีมอบบัตร 

รวมระยะเวลาท่ีให#บริการต้ังแต�เร่ิมต#นไม�เกิน 1 ช่ัวโมง 10 นาที 



การขอใช�ศูนยเยาวชน 
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ข้ันตอนการขอข�อมูลข�าวสารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ติดต�องานทะเบียนราษฎร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต�อขอรับบริการ ใช�เวลา 1 นาที 

ค�นหาเอกสาร  ใช�เวลา 2 นาที 

เจ�าหน�าท่ีพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต  

ใช�เวลา 1 นาที 

ให�เอกสารหรือถ�ายสําเนาเอกสาร 

ใช�เวลา 1 – 5 นาที 
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