
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
เรื่อง ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปี 2561 

 
******************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 
ประจ าปี 2561 โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ด าเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปี 2561 โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการด าเนินการ ช่วงเวลาการด าเนินการจัดเก็บภาษี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสายทองจึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปี 2561 เพ่ือให้ประชาชน
รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสายทอง 



 
 
 
 

แผนการจัดเก็บรายได ้  
ประจ าปี 256๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าน า 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีอ านาจหน้าที่ใน
การด าเนินการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเองได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทจะมีประสิทธิภาพได้จะต้องครอบคลุมถึงขั้นตอน 
กิจกรรมที่จะด าเนินการจัดเก็บรายได้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าว ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง ทันตามก าหนดระยะเวลา และจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 256๑ ขึ้นมา เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมาย และเพ่ือให้เกิดความสะดวกและถูกต้องในการปฏิบัติงานจริงตามระยะเวล าที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

********************* 
1. สภาพทั่วไป 
     1.1 ที่ตั้ง  

ต าบลสายทองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอป่าโมก ห่างจากอ าเภอ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลและอ าเภอต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับต าบลโพสะ  และต าบลหัวไผ่  จังหวัดอ่างทอง 
ทิศใต้  ติดกับต าบลโรงช้าง   อ าเภอป่าโมก   จังหวัดอ่างทอง 

          ทิศตะวันออก ติดกับต าบลบ้านใหม่  อ าเภอมหาราช ต าบลหันสังข ์ และต าบลทับน้ า   
                                     อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

ทิศตะวันตก ติดกับต าบลโรงช้างและต าบลบางปลากด  อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 
 

1.2   เนื้อที่  
 ต าบลสายทองมีพ้ืนที่ ทั้งหมด  10.40  ตารางกิโลเมตร (6,500 ไร่) 
1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ที่เลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองชลประทาน                 
                   เป็นแหล่งน้ าหลักเพ่ือท าการเกษตร 

1.4 จ านวนหมู่บ้าน  
 ต าบลสายทอง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 8 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสายทองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 
1.5  ประชากร  

 ต าบลสายทอง มีประชากรทั้งสิ้น 3,181  คน  แยกเป็น ชาย  1,462 คน หญิง 1,719  คน              
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย   306 คน / ตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงจ านวนประชากรต าบลสายทอง 

(ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) ณ กันยายน  2560 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1     บ้านพายทอง 115 126 143 269 
2     บ้านคลองพุทรา 137 205 234 439 
3     บ้านท่าควาย 137 180 269 449 
4     บ้านคลองบางหูเชือก 172 207 240 447 
5     บ้านคลองกะเชนทร์ 223 340 400 740 
6     บ้านคลองยายนวล 105 143 158 301 
7     บ้านหัวไผ่ 104 150 153 303 
8     บ้านคลองโพธิ์ 70 111 122 233 
      รวม 1,063 1,462 1,719 3,181 

 
           



 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

งานจัดเก็บรายได้ กองคลงั 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

หลักการและเหตุผล 
  การบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน อบต . มีการบริหารจัดการด้านการ
จัดเก็บภาษี และการพัฒนารายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ย่อมสะท้อนให้เห็ นว่า อบต. มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การที่จะปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การรวบรวม เรียบเรียง เอกสาร อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมหรือความ
พยายามในการจัดเก็บภาษี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง เพ่ือให้
บุคลากรของ อบต. ได้มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่กระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการของการปฏิบัติราชการ เพ่ือสังคมอยู่ดีมีสุข 
  การปฏิบัติงานมีหลักปฏิบัติราชการ 3 ด้าน ด้านแรกเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือ
สั่งการ ก่อนการลงมือปฏิบัติงาน ด้านที่สอง ต้องเข้าถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติราชการ และด้านที่
สาม ต้องพัฒนาคน พัฒนาตน และพัฒนากลไกการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตาม
เวลาและเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บรายได้ประจ าปี 2561 ขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบ ก ากับดูแล การบริหารจัดการด้านการ
จัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ 

2. เพ่ือให้องค์กรมีรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน างบประมาณมาพัฒนาต าบลได้มากข้ึน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนด้วยการให้ความร่วมมือในการช าระ

ภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

1. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
2. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทองได้ครบถ้วน 
3. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการและพึงพอใจในการช าระภาษี 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ขั้นการเตรียมการ 

- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆให้ครบถ้วน จัดท าประกาศ และออกหนังสือแจ้งเวียน
ให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้ยื่นแบบพิมพ์ภายในเวลาก าหนด โดยตรวจสอบและ
คัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ตาม ผ.ท.4 

2. ขั้นการด าเนินงาน 
- จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

3. หลังการด าเนินการ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการและแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 

 



 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

ผู้รับผิดชอบแผนการจัดเก็บรายได้ 
  นางสุมาลี สินค าคูณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

งบประมาณ 
  ใช้จ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม 
2. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทองได้ครบถ้วน 
3. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการและพึงพอใจในการช าระภาษี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจ าปี 2561 

******************************* 

  ตามที่งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง จัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2561 เพ่ือใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีประจ าปีในเขตต าบลสายทอง 

  จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 
 
 
 

(นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              

 



 แบบ 2                                                                                                                                                 
(ภ.ร.ด.) 

 
แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 

1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  กันยายน   2560 
    ในปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 
2. ส ารวจ และจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ   ตุลาคม  2560 
3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี   พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561* 
4. จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพ่ือยื่นแบบ ก่อนธันวาคม 2560 
     แสดงรายการทรัพย์สิน  และควรออกหนังสือเวียน 
     โดยแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 

ข.  ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
     1.รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2) และ  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 
           ตรวจสอบความถูกต้อง 
     2. ประเมินค่ารายปีและก าหนดค่าภาษี /มีหนังสือ  มกราคม-เมษายน 2561 
            แจ้งผลการประเมินภาษี (ภ.ร.ด. 8) 
      กรณีปกติ  
            -รับช าระภาษี (ช าระภาษีในทันที หรือช าระภาษี  มกราคม-พฤษภาคม 2561 
             ภายในก าหนดเวลา) 
      กรณีพิเศษ 

(1) ช าระเกินเวลาที่ก าหนด 
          (เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน) 

    -รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    กุมภาพันธ์-กันยายน 2561 
(2) ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี 
     1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่  มกราคม-กันยายน 2561 
     2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2561 
     3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ   มีนาคม-กรกฎาคม 2561 
     4. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม-กันยายน 2561 
     5. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค. ขัน้ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2) ภายในก าหนดเวลา 
  - เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ กุมภาพันธ์ 2561  
 (ภ.ร.ด. 2 )ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ      
  -  แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ มีนาคม-พฤษภาคม 2561 
    เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ 
  - รับช าระภาษี     เมษายน-กันยายน 2561 
  - ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะ ๆ  มีนาคม-กันยายน 2561 

หมายเหตุ  ในปีต่อไปหากไม่ยื่นแบบอีก  ให้ด าเนินการตาม มาตรา 48(ข) 
 2.  ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 แล้วแต่ไม่ช าระภาษี 

 - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
   ครั้งที่ 1      พฤษภาคม 2561 
   ครั้งที่ 2      มิถุนายน 2561 
   ครั้งที่ 3      กรกฎาคม 2561 
- รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    พฤษภาคม-กันยายน 2561 
- ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขยาย ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
   ทอดตลาดทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี 
 
 
 

********************** 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ 3                                                                                                                                                  
(ภ.ร.ด.) 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 

แยกปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 1. ส ารวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
 2. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณหน้า 
 3. รับแบบ ภ.ร.ด. 2  (ลงทะเบียน) 
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น 
 5. รับช าระภาษี/ ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 

ผู้อ านวยการกองคลัง / หัวหน้างานจัดเก็บรายได ้
 1. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภ.ร.ด. 2 
 3. รับค าร้องอุทธรณ์ตามแบบ ภ.ร.ด. 9 
 4. ส ารวจผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด 
 5. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง  
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ ภ.ร.ด. 2 และเอกสารประกอบ 
2. แจ้งผลการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. 8 (ลงทะเบียน) 

 3. ออกตรวจสอบ /ไปพบผู้ค้างช าระภาษี 
 4. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ  ภ.ร.ด. 2 
 3. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
 4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด 
 5. ออกหนังสือเตือนผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
 6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  

1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในก าหนด 
4. มีค าสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง (ผู้รับผิดชอบด้านระเบียบและกฎหมาย) 
1. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบ  ภ.ร.ด. 2 ภายใน
ก าหนด 

 2. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลเป็นระยะ ๆ 
 

**************************** 
    



 แผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ภาษีป้าย  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 
ก. ขั้นเตรียมการ 

1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี 
ในปีงบประมาณ        กันยายน  2560 

2. ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ    ตุลาคม  2560 
3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน 2560 –กุมภาพันธ์  2561 
4. จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบ 

แสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป. 1)     ธันวาคม  2560 
ข. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 

1. กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
- รับแบบ ภ.ป. 1 และตรวจสอบความถูกต้อง  มกราคม – มีนาคม 2561 
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) มกราคม – เมษายน 2561 

2. กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 
- รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง  เมษายน – ธันวาคม 2561 
- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน( ภ.ป.3 ) เมษายน – ธันวาคม 2561 

3. การช าระภาษี 
กรณีปกติ 
-รับช าระภาษี  
(ช าระในวันยื่นแบบหรือช าระภายในก าหนดเวลา )  มกราคม – พฤษภาคม 2561 
กรณีพิเศษ 
(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน 
-ช าระภาษี และเงินเพ่ิม      กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 
(2) ผู้ประเมินไม่พอใจผลการประเมิน 
1. รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่(แบบ ภ.ป. 4)  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561 
2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่  กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561 
3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป. 5 )  มีนาคม – กรกฎาคม 2561 

     4. รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม    มีนาคม – กันยายน 2561 
 5. ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าไปสู่ศาล)   
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  การยื่นแบบประเมิน การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์  
                 ให้ปฏิบัติระหวา่ง   เดือน  เมษายน - ธันวาคม 
 
 
 



 
 
ขั้นการประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ 

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป. 1) ภายในก าหนดเวลา 
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ    มีนาคม 2561 
(เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 
- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา 

- ครั้งที่ 1    เมษายน 2561 
- ครั้งที่ 2    พฤษภาคม 2561 

- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ)   เมษายน – กรกฎาคม 2561 
   เพ่ือด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ  
 - รับช าระภาษี และเงินเพ่ิมตามมาตรา 25    เมษายน – กรกฎาคม 2561 
2. ยื่นแบบ  ภ.ป. 1 แล้ว แต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 

ก. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ช าระภาษี 
- ครั้งที่ 1    พฤษภาคม 2561 
- ครั้งที่ 2    มิถุนายน 2561 
- ครั้งที่ 3    กรกฎาคม 2561 

      - รับช าระภาษีและเงินเพ่ิม     พฤษภาคม – กันยายน 2561 
ข. ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน)  

กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษี    ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 
 
   ***************************** 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในงบประมาณ กันยายน 
1.2 ส ารวจจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ (ภ.บ.ท.5)    ตุลาคม 
1.3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี    พฤศจิกายน 
1.4 จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ    ธันวาคม 

2. ขั้นด าเนินการจัดเก็บ 
2.1 ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ    ธันวาคม 
2.2 รับช าระภาษี       มกราคม – เมษายน 
2.3 จัดท าหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่มาช าระภาษีให้ทราบ   เมษายน 
 ก่อนหมดระยะเวลาเสียภาษี เพ่ือไม่ให้ผู้ช าระภาษีต้องเสียเงินเพิ่ม 
2.4 จัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่ายังมิได้มาช าระภาษ ี พฤษภาคม 
 ตามวันและเวลาก าหนด 

    
 

 
*********************************** 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
            
    
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 



     
 

แผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

 
แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

ก. ขั้นเตรียมการ 
- ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
  ช าระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

- ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

 - จัดท าหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ช าระค่าธรรมเนียมทราบล่วงหน้า 
ข. ขั้นด าเนินการ 
 - จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
        ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ค. ขั้นประเมินผล 
 - จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระค่าธรรมเนียมเก็บ   ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
        และขนขยะมูลฝอย  

 
 
 
 
 
   ******************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนการปฏิบัติตามหน้าทีร่ับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านการจัดเก็บรายได้ 

1. ส ารวจ เตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ 
2. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในปีงบประมาณต่อไป 
3. จัดท าหนังสือแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
4. รับยื่นแบบ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชั้นต้น 
6. รับช าระค่าภาษี/ส่งเงินรายได้ประจ าวัน 
7. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
8. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการตามแบบ แสดงรายการและเอกสารประกอบ 
2. ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
3. แจ้งผลการประเมินภาษี 
4. ออกตรวจสอบ/ติดตามผู้ค้างช าระภาษี 
5. แจ้งผลการชี้ขาดกรณีอุทธรณ์ภาษี 
6. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีทุกระยะ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าภาษี 
3. ประเมินค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบ 
4. ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 
5. ออกหนังสือเตือนผู้ที่ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนด 
6. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้ 
7. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพ่ือด าเนินการต่อผู้ไม่มายื่นแบบภายในก าหนด 
8. ประสานกับอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ 

ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
1. พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ภาษี (พิจารณาการประเมินใหม่) 
2. ลงมติชี้ขาดตามค าร้อง และแจ้งผลการชี้ขาดให้ผู้ร้องทราบ 
3. มอบอ านาจแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้ไม่มายื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 
4. มีค าสั่ง อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

เป้าหมาย 
ในการจัดเก็บภาษี 
ประจ าปี  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เป้าหมายในการจัดเกบ็ภาษี  ปี  2561 

         
ด้วยการพัฒนาหมู่บ้าน  ต าบล  เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ประชาชน 

มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหมู่บ้าน ต าบล มีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสั งคม
โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาแหล่งน้ า การเมือง  การบริหาร  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
การพัฒนาในด้านต่างๆเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณอย่างมาก และงบประมาณในการพัฒนาส่วนหนึ่งมาจากภาษี
อากร ซึ่งมีทั้งที่รัฐบาลจัดสรรให้ และจากภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ตามที่กฎหมายก าหนด ให้
การจัดเก็บภาษีข้ึน 
  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองเป็นไปอย่างมี       
ประสิทธิภาพได้ครบถ้วนถูกต้อง ยุติธรรม  เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  จึงได้จัดท าแผนและก าหนดเป้าหมายใน
การจัดเก็บภาษีข้ึน 
 
       โดยก าหนดเป้าหมายในการจัดเก็บภาษ ีประจ าปี 2561 คาดว่าจะจัดเก็บให้ได้ จ านวน 
214,881.00  บาท 

ตารางแผนงาน เป้าหมายในการจัดเก็บภาษี ในปี 2561 
 

ล าดับ ประเภทภาษี 
จ านวนผู้
ช าระภาษี จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         
ภาษีป้าย                                             
ค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    
ภาษีบ ารุงท้องที่  
ค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ 

62 
6 
- 

327 
620 

40,744.00 
2,400.00 

- 
24,217.00 

147,520.00 

 
 
 
 

 รวม 1,015 214,881.00  
 
แนวทางการด าเนินงาน 
1.    ส ารวจรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี 
2.    ออกส ารวจ ตรวจสอบ และวัดขนาดพ้ืนที่ผู้มีทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี 
3.    ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 
4.    ประเมินค่ารายปี หรือค่าภาษี ให้ถูกต้อง และยุติธรรม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
5.    อ านวยความสะดวก โดยออกบริการรับช าระภาษีถึงที่ 
6.    ส ารวจ ติดตาม ทวงถาม เข้าพบ และรับช าระ ภาษีจากผู้ค้างช าระ 
7.    คอยส ารวจ ตรวจสอบ ผู้มีทรัพย์สินที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี ที่เพ่ิมใหม่ 
 

 ********************************** 
 
 

 



สรุปผลการจัดเก็บภาษี ประจ าปี 2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 
 

ล าดับ ประเภทภาษี 
จ านวนผู้
ช าระภาษี จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         
ภาษีป้าย                                             
ค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    
ภาษีบ ารุงท้องที่  
ค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลฯ 

62 
6 
- 

327 
620 

 

40,744.00 
2,400.00 

- 
24,217.00 

147,520.00 

 
 
 
 

 รวม 1,015 214,881.00       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประเมินผล 
 
ที่มา 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจ 
ในการจัดเก็บภาษีเองได้แล้วนั้น  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองจึงได้จัดท าแผนในการจัดเก็บรายได้ขึ้น  
เพ่ือให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ครบถ้วนถูกต้องยุติธรรมเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 
 
การด าเนินงาน / การบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่  และมอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน และยุติธรรม  เป็นไป
ตามกฎหมาย 
 
การตรวจสอบ / ติดตามประเมินผล 
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่วนการคลัง สรุปยอดจ านวนผู้อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี  จ านวนผู้ช าระภาษี 
จ านวนผู้ค้างช าระภาษี พร้อมทั้งจ านวนเงินที่จัดเก็บได้และจ านวนเงินที่ค้างช าระเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและอ าเภอทราบต่อไป 
 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
              

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ที่ 567/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอให้    
       พิจารณาการประเมินใหม่ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ โดยให้หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการ
พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) เพื่อพิจารณาเบื้องต้นก่อนถึงผู้มี
อ านาจตามกฎหมาย 

 ดังนั้น  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  และเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
          (1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี ประกอบด้วย 
  1. นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์  นายก อบต.สายทอง  เป็นประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ปลัด อบต.สายทอง  เป็นกรรมการ 
  3. นายณรงค์ชัย  หลักเมือง รองปลัด อบต.สายทอง  เป็นกรรมการ 
  4. นางกันยารัตน์  เผ่นโผน ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
  5. นายประทีป  แก้วมณี  ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
  6. นายจรัญ  นิ่มพงษ์  ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 1. พิจารณา และก าหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)  เพื่อให้พนักงาน
     เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน 
 2. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และเสนอข้อคิดเห็น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ตาม
     กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรอืนและที่ดินเกี่ยวกับการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินเพ่ือค านวณภาษี
     โรงเรือนและท่ีดิน 
 3. พิจารณาให้ความเห็นอ่ืน ๆ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายอันเกี่ยวด้วยการ ประเมิน
     ค่ารายปีของทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 
 
 

/ คณะกรรมการพิจารณา............... 
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(2) คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประกอบด้วย 
 1. นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์  นายก อบต.สายทอง  เป็นประธานกรรมการ 
 2. นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ปลัด อบต.สายทอง  เป็นกรรมการ 
 3. นายณรงค์ชัย  หลักเมือง รองปลัด อบต.สายทอง  เป็นกรรมการ 
 4. นางกันยารัตน์  เผ่นโผน ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
 5. นายประทีป  แก้วมณี  ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
 6. นายจรัญ  นิ่มพงษ์  ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะ เกี่ยวกับการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณา
การประเมินใหม่   

     2.  พิจารณาให้ความเห็นอ่ืนๆ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายอันเกี่ยวด้วยการพิจารณา 
          ค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  31    ตุลาคม  พ.ศ.2560  
   
 
 

 
(นายสมศักดิ์  นิ่มพงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและ 

คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอพิจารณาการประเมินใหม่ 
****************************** 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินค่ารายปี
และคณะกรรมการพิจารณาค าร้องให้พิจารณาการประเมินใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้ 
          (1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี ประกอบด้วย 
  1. นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์  นายก อบต.สายทอง  เป็นประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ปลัด อบต.สายทอง  เป็นกรรมการ 
  3. นายณรงค์ชัย  หลักเมือง รองปลัด อบต.สายทอง  เป็นกรรมการ 
  4. นางกันยารัตน์  เผ่นโผน ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
  5.นายประทีป  แก้วมณี  ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
  6.นายจรัญ  นิ่มพงษ์  ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
  (2) คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประกอบด้วย 
           1. นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์  นายก อบต.สายทอง  เป็นประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ปลัด อบต.สายทอง  เป็นกรรมการ 
  3. นายณรงค์ชัย  หลักเมือง รองปลัด อบต.สายทอง  เป็นกรรมการ 
  4. นางกันยารัตน์  เผ่นโผน ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
  5.นายประทีป  แก้วมณี  ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
  6.นายจรัญ  นิ่มพงษ์  ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

 
(นายสมศักดิ์  นิ่มพงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่เขตต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์และ 
กรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

******************************  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 
2475 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485 นั้น 

  จึงประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็นโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่ตั้งอยู่
ในเขตต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้กรอกรายการโดยลงใน
แบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

    ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

            (นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ที่ 564 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

          อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2543  จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

          แต่งตั้งบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว 
 (1) นางสาวธัญทิพย์  แช่มประเสริฐ ปลัด อบต.สายทอง              เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษี     
               โรงเรือนและท่ีดิน 
 (2) นายณรงค์ชัย  หลักเมือง        รองปลัด อบต.สายทอง           เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบแสดง
                รายการและรับช าระภาษีโรงเรือน
                และท่ีดิน 
 (3) นางสาววราภรณ์  ชัยกุล       นักวิชาการคลังช านาญการ        เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบแสดง
                รายการและพนักงานเก็บภาษี
                โรงเรือนและท่ีดิน 
 (4) นางสาวจิดาภา หอมสุคนธ์    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน      เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบแสดง 
                รายการและพนักงานเก็บภาษี
                โรงเรือนและท่ีดิน 
 (5) นางสุมาลี สินค าคูณ            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบแสดง 
                รายการและพนักงานเก็บภาษี
                โรงเรือนและท่ีดิน 
 (6) นางสาวศรัญญา คุ้มดิษฐ์       พนักงานจ้างเหมาบริการ         เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในการปฏิบัตงิาน 

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 

      สั่ง  ณ  วันที่   31   ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 
 
 

(นายสมศักดิ์  นิ่มพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

******************************* 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่พุทธศักราช 2508 ให้
เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปี บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจ านวน
เนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ 

  จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , นส.3 ก., นค. ฯลฯ ที่ตั้งอยู่ใน
เขตต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพ่ือช าระภาษี
บ ารุงท้องที่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
เดือนธันวาคม 2561 และให้กรอกรายการโดยละเอียดลงในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

  ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
                                                      ที่  563 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานส ารวจ 
 * * * * * * * * * * * * * * * 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542  จึงแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน
และเจ้าพนักงานส ารวจ   เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ คือ  

            แต่งตั้งบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว    

  (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น  เจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานส ารวจ 
  (2) ผู้อ านวยการกองคลัง   เป็น  เจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานส ารวจ 
           (3) ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็น  เจ้าพนักงานส ารวจ          
   

           ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 
 

                 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 
 

                        สั่ง  ณ  วนัที่   31  ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 
 

 
 

(นายสมศักดิ์  นิ่มพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ที่ 566 /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้อง  เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และมาตรา 18  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542  จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
          แต่งตั้งบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว  
 (1) นางสาวธัญทิพย์  แช่มประเสริฐ ปลัด อบต.สายทอง             เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษี
 (2) นายณรงค์ชัย  หลักเมือง         รองปลัด อบต.สายทอง         เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษี 
                                  และพนักงานเจ้าหน้าที่รับช าระภาษี 
  (3) นางสาววราภรณ์  ชัยกุล         นักวิชาการคลังช านาญการ     เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับช าระภาษี 
  (4) นางสาวจิดาภา หอมสุคนธ์      เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับช าระภาษี 
 (5) นางสุมาลี สินค าคูณ             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับช าระภาษี                   

             ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 

                     สั่ง ณ  วันที่   31   ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 

 
 
 

(นายสมศักดิ์  นิ่มพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่เขตต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

อันต้องเสียภาษีป้าย ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไปรับแบบพิมพ์และ 
กรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

******************************  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช 
2510 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 และมาตรา 8 พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2534 นั้น 

  จึงประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็นป้าย ที่ตั้งอยู่ในเขตต าบลสายทอง อ าเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
สายทอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้กรอกรายการโดยลงในแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2561 

  ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

                                                    ที่ 565 / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510    
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย มาตรา 4 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2534     และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจจัดเก็บภาษีป้าย 
พ.ศ. 2538  จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
            แต่งตั้งบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว 

(1) นางสาวธัญทิพย์  แช่มประเสริฐ ปลัด อบต.สายทอง                เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน   
ภาษีป้ายและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับอุทธรณ์ภาษีป้าย 

   (2) นายณรงค์ชัย  หลักเมือง         รองปลัด อบต.สายทอง           เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน
ภาษีป้ายและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับช าระภาษีป้าย 

            (๓) นางสาววราภรณ์  ชัยกุล         นักวิชาการคลังช านาญการ       เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบ   
แสดงรายการภาษีป้ายและรับแจ้ง
การโอนป้าย 

            (4) นางสาวจิดาภา หอมสุคนธ์      เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบ 
แสดงรายการภาษีป้ายและรับแจ้ง
การโอนป้าย 

(5) นางสุมาลี สินค าคูณ              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบ 
แสดงรายการภาษีป้ายและรับแจ้ง
การโอนป้าย 

(6) นางสาวศรัญญา คุ้มดิษฐ์        พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในการ
ปฏิบัติงาน 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 
 

   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    31    ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 
 
 

(นายสมศักดิ์  นิ่มพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
ที่  568 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าทีเ่ป็นพนักงานเก็บค่าธรรมเนียมสถานที่ 
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2553 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารประจ าปี พ.ศ. 2553 จึงมีค าสั่ง ดังนี้    
 แต่งตั้งพนักงานเก็บค่าธรรมเนียม 
 (1) นางสาววราภรณ์  ชัยกุล   นักวิชาการคลังช านาญการ       เป็นพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
             ท าหน้าที่จัดเก็บ รับช าระภาษี รวมทั้ง
             เร่งรัดให้ช าระภาษี และปฏิบัติหน้าที่
             อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
 (2) นางสุมาลี สินค าคูณ        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    เป็นพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
             ท าหน้าที่จัดเก็บ รับช าระภาษี รวมทั้ง
             เร่งรัดให้ช าระภาษี และปฏิบัติหน้าที่
             อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    31    ตุลาคม  พ.ศ.2560 
 

 
 

 
(นายสมศักดิ์  นิ่มพงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 

และภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

******************************* 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 
2475 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543, มาตรา 15 แห้งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช 2510 
และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541 
ก าหนดให้เจ้าของทรัพย์สินเพื่อยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีไว้ดังนี้  

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ ตามแบบ (ภ.ร.ด.2) 
เพ่ือช าระค่าภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

2. ภาษีป้าย ให้ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ ตามแบบ (ภ.ป.1) 
เพ่ือช าระค่าภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

3. ภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการ ตามแบบ (ภ.บ.ท.5) 
เพ่ือช าระค่าภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 

  ทั้งนี้ เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองให้ไปติดต่อยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และช าระภาษี ณ งานจัดเก็บรายได้ ส่วนกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลสายทอง ในวันและเวลาราชการ และช่วงพักเที่ยง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่ 
งานจัดเก็บรายได้ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง โทรศัพท์ 0-3๕๘๖-8048 ต่อ 105 
โทรสาร 0-3586-8048 ต่อ 107 

  ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

(นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
การก าหนดอัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ย 

ต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
 

รหัส ประเภททรัพย์สิน ท าเล 1 ท าเล 2 หมายเหตุ 

 โรงเรือนทั่วไป    
1. บ้านพักอาศัยช้ันเดียว   -บ้านพักอาศัย หมายถึง อยู่ 

 1.1 บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว 3 2 อาศัยและใช้ 
 1.2 บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว 4 3 ประกอบการค้า 
 1.3 บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียวใต้ถุนสูง 4 3 -บ้านให้เช่าคิดค่ารายปีตาม 
 1.4บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 3 2 อัตราเช่าจริง 

2. บ้านพักอาศัยสองช้ัน    
 2.1บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น 4 3  
 2.2 บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 4 3  
 2.3 บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น 4 3  

3. ห้องแถวทั่วไป    
 3.1 ห้องแถวไม้ชั้นเดียว 3 2  
 3.2 ห้องแถวไม้สองชั้น 3 2  
 3.3 ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น 3 2  
 3.4 ห้องแถวไม้สามชั้น 3 2  
 3.5 ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้สามชั้น 3 2  

4. ตึกแถวทั่วไป    
 4.1 ตึกแถวชั้นเดียว 4 3  
 4.2 ตึกแถวสองชั้น 4 3  
 4.3 ตึกแถวสามชั้น 4 3  
 4.4 ตึกแถวสี่ชั้น 4 3  
 4.5 ตึกแถวห้าชั้น 4 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รหัส ประเภททรัพย์สิน ท าเล 1 ท าเล 2 หมายเหตุ 

 โรงเรือนประเภทพิเศษ    
5. แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์    

 5.1 โกดังเก็บของ 4 3  
 5.2 คลังสินค้า 4 3  
 5.3 อู่ซ่อมรถ 4 3  
 5.4 ส านักงาน/บ้านพักคนงาน 4 3  
 5.5 โรงจอดรถ 3 2  
 5.6 โรงเรียนเอกชน 4 3  
 5.7 เตาเผาอิฐ 4 3  
 5.8 โรงอิฐ/เรือนเพาะช า 4 3  
 5.9 สถานีบริการน้ ามัน/แก๊ส 4 3  
 5.10 โรงงานอุตสาหกรรม 4 3  
 5.11 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2 1.5  

6. สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ    
 6.1 คานเรือ - -  
 6.2 ท่าเรือ - -  
 6.3 สายพายล าเลียงสินค้า - -  
 6.4 เครื่องชั่งน้ าหนัก - -  

7. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่อง    
 7.1 ลานคอนกรีต 2 1.5  
 7.2 ลาดยางแอสฟัลต์ 2 1.5  
 7.3 ลานตากอิฐ 2 1.5  
 7.4 ปรับปรุงสภาพแล้วเป็นลานดิน 2 1.5  
 7.5 ที่ดินที่ไม่มีการปรับปรุงสภาพ 2 1.5  
     

 
ท าเล 1 หมายถึง ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ติดกับถนนลาดยาง หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท าเล 2 หมายถึง ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่นอกพ้ืนที่ ท าเล 1 
 
 
 
 
 



 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

การควบคมุ สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
พ.ศ. 2543 

 
ล าดับที่ ประเภท จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 สถานที่ประกอบการค้ามีพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร  40.00  
 ฉบับละ   

2 สถานที่ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 10 ตารางเมตร  50.00  
 ฉบับละ   

3 สถานที่ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 25 ตารางเมตร 100.00  
 ฉบับละ   

4 สถานที่ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 50 ตารางเมตร 200.00  
 ฉบับละ   

5 สถานที่ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 100 ตารางเมตร 400.00  
 ฉบับละ   

6 สถานที่ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร 1,000.00  
 ฉบับละ   


