
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การรบัช าระภาษบี ารงุทอ้งที ่
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบโุพธิ ์อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับรุรัีมย ์กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

ไมม่ขีอ้มลูขอบเขตการใหบ้รกิาร 
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 1.45 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิขอบ องคก์ารบรหิารส่ว่นต าบลบุ
โพธิ ์อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับรุรัีมย)์)  

45 นาท ี กองคลงั 

 

2) การพจิารณา 
2 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ
โพธิ ์อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับรุรัีมย)์)  

30 นาท ี กองคลงั 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

3 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ
โพธิ ์อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับรุรัีมย)์)  

30 นาท ี กองคลงั 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 

 

ส าเนาโฉนดทีด่นิ หรอืหนงัสอืรบัรองการท าประโยชน ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)<br />- 99 

หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120<br 
/>- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132<br />- 

www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH<br /><br />ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุ
ตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center)<br />Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / 

Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบโุพธิ ์อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับรุรัีมย ์กรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบโุพธิ ์อ าเภอล าปลายมาศ จังหวดับรุรัีมย ์

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)กฎกระทรวงฉบบัที ่12 (พ.ศ.2500) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2497  

  
2)กฎกระทรวงฉบบัที ่21 (พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2497  

  
3)กฎกระทรวงฉบบัที ่24 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ.2497  

  

4)กฎกระทรวงฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2497)  ออกตามความในพระราชบญัญัต ิใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ  พ.ศ. 2497  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตภิาษีบ ารุงทอ้งที ่()บบัที ่1-3)  พ.ศ. 2508-2543 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การรับช าระภาษีบ ารุงทอ้งที ่23/07/2558 11:12 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


