
ตารางลดขขขั้นตอนและระยะเวลาการปฏฏิบขตฏิราชการ
 กองคลขง   เทศบาลตตาบลทขบมา ประจตาปปี  พ.ศ.2558

ททท ประเภทการใหห้บรริการ
ขขขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏริบขตริราชการเดริม

ขขขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏริบขตริราชการใหมม

จจุดบรริการ/
เหตจุผลททท
เลลือก

จจานวนขขขั้นตอน ระยะเวลา จจานวนขขขั้นตอน ระยะเวลา

1 งานจดทะเบทยนพาณริชยย
1.1 การจดทะเบทยนพาณริชยย(จขดตขขั้งใหมม)
1.2 การจดทะเบทยนเปลททยนแปลงรายการ
1.3 การจดทะเบทยนยกเลริก

5
5
4

20  นาทท
20  นาทท
12  นาทท

5
5
4

20 นาทท
20 นาทท
12  นาทท

กองคลขง
กองคลขง
กองคลขง

2 การจขดเกก็บภาษทบจารจุงทห้องททท 3 14  นาทท 3 14  นาทท กองคลขง
3 การจขดเกก็บภาษทโรงเรลือนและทททดริน 3 14  นาทท 3 14  นาทท กองคลขง
4 การจขดเกก็บภาษทปป้าย 3 14  นาทท 3 14  นาทท กองคลขง



ขขขั้นตอนการชตาระภาษษีบตารรุงทท้องทษีที่ มษีการปรขบปรรุงใหมม
ประจตาปปี  พ  .  ศ  . 2558

เอกสารประกอบการยยที่นแบบภาษษี ตรวจสอบเอกสาร 
สจาเนาโฉนดทททดริน/นส.3 ก      นางสาวเดลือนแรม   คงทน

            สจาเนาบขตรประชาชน       ภายใน  5  นาทท  นางสาวเกศรริน   สานเมลือง
สจาเนาทะเบทยนบห้าน  นางศรทสจุดา   วงษยหาญ

 นางสาวจามรท   บขวทจุม
        นางสาวจริตรา   แกมนจขนทรย

       นางรจุมงทริวา  จขนทรนนทย
         นางสาวศจุภลขกษณย  ทขพซห้าย

นายถาวร   มณทวงคย

เจท้าพนขกงานประเมฏินภาษษี
          ภายใน  7  นาทท นางสาวเรวทญา   ขจริตเนตริธรรม

นางสาวเดลือนแรม   คงทน

ออกใบเสรร็จรขบเงฏิน 
นางสาวเดลือนแรม   คงทน

    ภายใน  2  นาทท นางสาวเกศรริน   สานเมลือง
นางศรทสจุดา   วงษยหาญ
นางสาวจามรท   บขวทจุม
นางสาวจริตรา   แกมนจขนทรย

    นางรจุมงทริวา  จขนทรนนทย
    นางสาวศจุภลขกษณย  ทขพซห้าย

นายถาวร   มณทวงคย

ขขขั้นตอนทษีที่   1
ยยที่นแบบ (ภ.บ.ท.5)

(ภายในเดลือน ม.ค. ของรอบระยะ 4 ปป)

ขขขั้นตอนทษีที่   2
ประเมฏินภาษษี (ภ.บ.ท.9/10)

(ภายในเดลือน มท.ค. ของปปแรกทททมทการตทราคา
กลางของทททดรินทจุกรอบระยาวลา 4 ปป)

ขขขั้นตอนทษีที่   3
รขบชตาระภาษษี (ภ.บ.ท.11)

(ภายในเดลือน เม.ย.)
(ยลืทนแบบหลขง  ม.ค. ชจาระภายใน 30 วขน +

เงรินเพริทม 10 %)



สรรุป  ขขขั้นตอนการชจาระภาษทบจารจุงทห้องททท  มท  3  ขขขั้นตอน
ขขขั้นตอนทษีที่  1 การยลืทนแบบแสดงรายการและการตรวจสอบเอกสาร ภายในระยะเวลา    5  นาทท
ขขขั้นตอนทษีที่  2 เจห้าพนขกงานทจาการประเมรินภาษท ภายในระยะเวลา    7  นาทท
ขขขั้นตอนทษีที่  3 การชจาระภาษทและออกใบเสรก็จรขบเงริน ภายในระยะเวลา    2  นาทท

รวมทขขั้งหมด  3  ขขขั้นตอน  ใชห้ระยะเวลา  14  นาทท

ขขขั้นตอนการชตาระภาษษีปป้าย  มษีการปรขบปรรุงใหมม
ประจตาปปี  พ  .  ศ  . 2558

เอกสารประกอบการยยที่นแบบภาษษี ตรวจสอบเอกสาร 
สจาเนาทะเบทยนบห้าน        นางสาวเดลือนแรม   คงทน
สจาเนาบขตรประชาชน       ภายใน  5  นาทท    นางสาวเกศรริน   สานเมลือง
แผนทททตขขั้งทททดริน    นางศรทสจุดา   วงษยหาญ
รรูปถมายและขนาดปป้าย              นางสาวจามรท   บขวทจุม

   นางสาวจริตรา   แกมนจขนทรย
         นางรจุมงทริวา  จขนทรนนทย

       นางสาวศจุภลขกษณย  ทขพซห้าย
     นายถาวร   มณทวงคย

เจท้าพนขกงานประเมฏินภาษษี
        ภายใน  7  นาทท  นางสาวเรวทญา   ขจริตเนตริธรรม

 นางสาวเดลือนแรม   คงทน

ออกใบเสรร็จรขบเงฏิน 
นางสาวเดลือนแรม   คงทน
นางสาวเกศรริน   สานเมลือง

ภายใน  2  นาทท นางศรทสจุดา   วงษยหาญ
            นางสาวจามรท   บขวทจุม

นางสาวจริตรา   แกมนจขนทรย

ขขขั้นตอนทษีที่   1
ยยที่นแบบ (ภ.ป.1)

(ภายในเดลือน ม.ค. –มท.ค.ของทจุกปป)

ขขขั้นตอนทษีที่   2
ประเมฏินภาษษี (ภ.ป.3)

ขขขั้นตอนทษีที่   3
รขบชตาระภาษษี (ภ.ป.7)

(ภายใน 15 วขนนขบจากวขนทททแจห้งประเมริน)



นางรจุมงทริวา  จขนทรนนทย
    นางสาวศจุภลขกษณย  ทขพซห้าย

นายถาวร   มณทวงคย

สรรุป  ขขขั้นตอนการชจาระภาษทบจารจุงทห้องททท  มท  3  ขขขั้นตอน
ขขขั้นตอนทษีที่  1 การยลืทนแบบแสดงรายการและการตรวจสอบเอกสาร ภายในระยะเวลา    5  นาทท
ขขขั้นตอนทษีที่  2 เจห้าพนขกงานทจาการประเมรินภาษท ภายในระยะเวลา    7  นาทท
ขขขั้นตอนทษีที่  3 การชจาระภาษทและออกใบเสรก็จรขบเงริน ภายในระยะเวลา    2  นาทท

รวมทขขั้งหมด  3  ขขขั้นตอน  ใชห้ระยะเวลา  14  นาทท

ขขขั้นตอนการชตาระภาษษีโรงเรยอนและทษีที่ดฏิน  มษีการปรขบปรรุงใหมม
ประจตาปปี  พ  .  ศ  . 2558

เอกสารประกอบการยยที่นแบบภาษษี ตรวจสอบเอกสาร 
สจาเนาโฉนดทททดริน/นส.3 ก         นางสาวเดลือนแรม  คงทน
สจาเนาบขตรประชาชน         ภายใน  5  นาทท     นางสาวเกศรริน   สานเมลือง
สจาเนาทะเบทยนบห้าน     นางศรทสจุดา   วงษยหาญ
สจาเนาใบอนจุญาตกมอสรห้างอาคาร    นางสาวจามรท   บขวทจุม
แผนทททตขขั้งทททดริน     นางสาวจริตรา   แกมนจขนทรย

      นางรจุมงทริวา  จขนทรนนทย
   นางสาวศจุภลขกษณย  ทขพซห้าย

                นายถาวร   มณทวงคย

เจท้าพนขกงานประเมฏินภาษษี
             ภายใน  7  นาทท นางสาวเรวทญา   ขจริตเนตริธรรม

นางสาวเดลือนแรม   คงทน
          

ขขขั้นตอนทษีที่   1
ยยที่นแบบ (ภ.ร.ด.2)

(ภายในเดลือน ม.ค.-ก.พ. ของทจุกปป)

ขขขั้นตอนทษีที่   2
ประเมฏินภาษษี (ภ.ร.ด.8)



ออกใบเสรร็จรขบเงฏิน 
นางสาวเดลือนแรม   คงทน
นางสาวเกศรริน   สานเมลือง

ภายใน  2  นาทท นางศรทสจุดา   วงษยหาญ
            นางสาวจามรท   บขวทจุม

นางสาวจริตรา   แกมนจขนทรย
นางรจุมงทริวา  จขนทรนนทย

    นางสาวศจุภลขกษณย  ทขพซห้าย
นายถาวร   มณทวงคย

สรรุป  ขขขั้นตอนการชจาระภาษทบจารจุงทห้องททท  มท  3  ขขขั้นตอน
ขขขั้นตอนทษีที่  1 การยลืทนแบบแสดงรายการและการตรวจสอบเอกสาร ภายในระยะเวลา    5  นาทท
ขขขั้นตอนทษีที่  2 เจห้าพนขกงานทจาการประเมรินภาษท ภายในระยะเวลา    7  นาทท
ขขขั้นตอนทษีที่  3 การชจาระภาษทและออกใบเสรก็จรขบเงริน ภายในระยะเวลา    2  นาทท

รวมทขขั้งหมด  3  ขขขั้นตอน  ใชห้ระยะเวลา  14  นาทท

ขขขั้นตอนทษีที่   3
รขบชตาระภาษษี (ภ.ร.ด.12)

(ภายใน  30  วขนถขดจากวขนทททแจห้งประเมริน)


