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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั บชําระภาษีบาํ รุ งท้ องที
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษี บํารุงท้ องที
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) “พระราชบัญญัติภาษี บํารุงท้องที พ.ศ. ๒๕๐๘”
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน3 ทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่ได้ กําหนด
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษี บํารุงท้ องทีอบต.ศาลายา 02/08/2558
13:56
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง3 แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตภิ าษี บํารุงท้ องทีพ.ศ.2508 มาตรา 7 กําหนดให้ ผ้ ซู ึงเป็ นเจ้ าของทีดินในวันที 1 มกราคม
ของปี ใดมีหน้ าทีเสียภาษี บํารุ งท้ องทีสําหรับปี นันกํ
I าหนดชําระภาษี บํารุงท้ องทีตังแต่
I เดือนมกราคม&ndash; เมษายนของ
ทุกปี

13. ขัน3 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขัน3 ตอน

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้เป็ นเจ้ าของทีดินยืนแบบ
แสดงรายการทีดิน
(ภ.บ.ท.5)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร 5 นาที
(ผท.4 และผท.5)

การพิจารณา

ผู้มีหน้ าทีเสียภาษี บํารุง
2 นาที
ท้ องทีชําระเงินและรับ
ใบเสร็ จรับเงินค่าภาษี บํารุง
ท้ องที (ภ.บ.ท.11)

1)

0 นาที

2)

3)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 นาที
14. งานบริการนีผ3 ่ านการดําเนินการลดขัน3 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
I
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
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ที
1)
2)
3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณ๊ ประเมิน
ใหม่)
(กรณ๊ ประเมิน
ใหม่)
(กรณี
เปลี$ยนแปลง
เจ้ าของที$ดิน)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบเสร็ จรรับเงิน
ของปี ที$ผา่ นมา

สําเนาเอกสาร
สิทธิ2ที$ดนิ
ใบเสร็ จรับเงิน
ของปี ที$ผา่ นมา

สําเนาเอกสาร
สิทธิ2ที$ดนิ
สําเนาหนังสือ
รับรองการ
เปลี$ยนแปลง
เจ้ าของที$ดิน

องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
สํานักงาน
เลขานุการกรม
ที$ดนิ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
กรมที$ดนิ

1

กรมที$ดนิ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีชําระปกติ)

0

1

ฉบับ

(กรณีการประเมิน
ใหม่)

1

0

ฉบับ

(กรณี
เปลี$ยนแปลง
เจ้ าของที$ดิน)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณี
เปลี$ยนแปลง
เจ้ าของที$ดิน)
-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ทีดินว่ างเปล่ า
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ (ไร่ ละ)
2)

ไม้ ยืนต้ น
ค่ าธรรมเนียม55 บาท
หมายเหตุ (ไร่ ละ)

3)

ทีดินให้ เช่ า
ค่ าธรรมเนียม27.5 บาท
หมายเหตุ (ไร่ ละ)

4)

ทํานา
ค่ าธรรมเนียม5 บาท
หมายเหตุ (ไร่ ละ)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434,
034297052
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 034297052
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มคําร้ อง
-

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

12/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั I 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

