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คู่มือสําหรับประชาชน:
: เทศบาลเมืองสระแกว้  อาํเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. :
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแกว้  อาํเภอเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้
3. ประเภทของงานบริการ:
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง้
5. :
1) .ศ. 2508
6. ระดับผลกระทบ:
7. :
8. กฎ -

0 วนั
9. ข้อมูลสถิติ

0
0
0

10. ณฏัฐว์ฒัน์ ทม.สก
11. ช่องทางการให้บริการ
1) กองคลัง สาํนกังานเทศบาลเมืองสระแกว้

ถนนเทศบาล 2
โทร 037-241491 037-242702
เวป็ไซต์ www.sakaeocity.go.th / ติดต่อดว้ยตวัเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุทางราชการกาํหนด)

– 16.30 น. (มี
หมายเหตุ (-)

12.
พระราชบญัญั .ศ. 2508
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1.
1.1 1 การตีราคาปานกลาง

(1) (ภบท.5)

(2) เจา้พนกังานประเมินจะทาํการตรวจอสบและคาํนวณค่า

(3)
แจง้การประเมินหลงัเดือนมีนาคม ตอ้งชาํระภาษีภายใน 30

1.2
(1) .5 หรือ ภบท.8 แลว้แต่กรณี พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนกังาน

ประเมินภายในกาํหนด 30
(2)
(3)

1.3

(1) .8 พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อเจา้พนกังานประเมินภายในกาํหนด 30

(2)
(3)
(4)

นาํใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกบัเงินไปชาํระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2.

30 วนั

3.
ผู ้ /หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกาํหนดระยะเวลาใหผู้ ้

/ /
ดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พ

5. กสารหลกัฐาน
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6. 7

13.

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /

รับผดิชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร
แสดงรายการทรัพยสิ์น
(ภบท.5 หรือ ภบท.8)

ตรวจสอบเอกสาร

1 วนั เทศบาลเมือง
สระแกว้ อาํเภอเมือง
สระแกว้ จงัหวดั
สระแกว้

(สาํนกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง

องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ทุก
แห่ง และเมือง

พทัยา)
2) การพิจารณา สอบสวนขอ้เท็จจริงพยาน

เอกสารพยานบุคคลและ
พยานแวดลอ้มและรวบรวม

ทะเบียนพิจารณา

30 วนั เทศบาลเมือง
สระแกว้ อาํเภอเมือง
สระแกว้ จงัหวดั
สระแกว้

(สาํนกังานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง

องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ทุก
แห่ง และเมือง

พทัยา)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วนั

14. และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

15.
15.1) านภาครัฐ

รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
บตัรประจาํตวั
ประชาชน

- 1 1 ฉบบั -
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รายการเอกสาร
ยนืยนัตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

2) สาํเนาทะเบียนบา้น - 1 1 ฉบบั -

3)
หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล

- 1 1 ชุด (กรณีเป็นนิติ
บุคคล)

15.2)
รายการเอกสาร

ยนืยนัตัวตน
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร
จํานวนเอกสาร

ฉบับจริง
จํานวนเอกสาร

สําเนา
หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
หลกัฐานแสดง

, น.ส.3

- 1 1 ชุด -

2)
หนงัสือมอบอาํนาจ - 1 0 ฉบบั (กรณีมอบ

อาํนาจให้
ดาํเนินการแทน)

3)

ใบเสร็จหรือสาํเนา
ใบเสร็จการชาํระค่า

ก่อน

- 1 1 ชุด -

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน 1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคลงั สํานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนเทศบ

สระแกว้ อ.เมืองสระแกว้ จ.สระแกว้ 27000 2) โทร 037-241491 ต่อ 17 โทรสาร 037-242702 3) เวป็ไซต์
www.sakaeocity.go.th 4) ศูนยด์าํรงธรรมเทศบาลเมืองสระแกว้ โทร 037-241491 ต่อ 12
หมายเหตุ -

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ. 1111 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-


