
กิจกรรม/โครงการพัฒนา และแก้ไขปัญหา  
ท่ีจะดําเนินการในป ีพ.ศ.๒๕๖๐ 

      เทศบาลตําบลกระจับ อ. บ้านโป่ง  จ. ราชบุรี  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) ก่อสร้างรั้วประตูพร้อมป้ายช่ือบริเวณสวนสาธารณะบึงกระจับ             

๒) ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง   บริเวณซอยเทศบาล
กระจับ ๓๖ 

๓) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   บรเิวณถนนเลียบ          
คลองหนองกระจ่อย  

๔) ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณซอยเทศบาล
กระจับ ๒๒   

๕) ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู บรเิวณ
ซอยเทศบาลกระจับ ๑๓ ๖) ก่อสร้างท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๑๑    

๗) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยเทศบาลกระจับ 
๒๙/๒   

๘) ก่อสร้างถนนผิวหินคลุก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๑๓/๑     

๙) ปรับปรุงติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเทศบาลกระจับ ๑๕     

๑๐) ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  ซอยเทศบาล  กระจับ ๒๒ (ช่อง
ทางออกหล่อยาง)    

๑๑) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาลกระจับ ๑๔     

๑๒) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาลกระจับ ๒๖/๒    

๑๓) ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ช้ัน ๒    

๑๔) ขยายเขตประปา ซอยเทศบาลกระจับ ๕  (หลังมูลนิธิรวมใจฯ 
ถึงร้านเสริมสวยน้อย)    

๑๕) ขยายเขตประปา ซอยเทศบาล  กระจับ ๑๕   

ด้านอ่ืนๆ 
๑) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

๒) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ 

๓) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 

๔) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 

๕) โครงการธรรมะนําทาง 

๖) โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

๗) โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบ้ืองต้นให้แก่ประชาชน 

๘)โครงการทบทวนแผนชุมชน 

๙)โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน 

๑๐)โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน 

๑๑)โครงการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๑๒) โครงการกระเป๋านิทานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลฯ                 
(วัดจันทาราม) 

๑๓)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

๑๔)โครงการทศันศึกษาเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๑๕)โครงการมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียน                        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

๑๖)โครงการสร้างงานจากภูมิปัญญาท้องถิน่ 

๑๗)โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเพ่ือเข้าสู่อาเซียน  

๑๘)โครงการจัดซื้อเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้งติดต้ังในชุมชน 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสําหรบัทุกชุมชน 

๑๙)ติดต้ังบอร์ดติดประกาศตู้กระจกในชุมชน (โพธ์ิเจริญ ,      
ดอนกระเบ้ืองรวมใจ ,หนองกระจ่อย) 

๒๐)โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

๒๑)โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

๒๒)จ้างเหมาผูดู้แลคลอง (กระจับปลอดผักตบชวา ๑๐๐%)  

๒๓)โครงการคลองสวยน้ําใสคนไทย มีความสุข“ทําดีตามรอยพ่อ” 

๒๔)การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรมภายใน
เขตเทศบาล 

๒๕)โครงการถนนสวย ซอยสะอาด 

๒๖)การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วย  หลกั ๓R 

๒๗)โครงการตลาดนัดปลอดสารปนเป้ือน 

๒๘)โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good Taste) 

๒๙)ฉีดล้างทําความสะอาดท่อระบายนํ้าในเขตเทศบาล   
         ฯลฯ 



 เทศบาลตําบลกระจับ ดําเนินการโครงการตามแนวพระราชดําริ ทําดีตามรอยพอ   
สนองนโยบายรัฐบาล คลองสวยนํ้าใส คนไทยมีความสุข กําจัดผักตบชวา คืนนํ้าใสใหชุมชน 
         นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ  เปดเผยวา ในปจจุบนัน้ีปญหาความเส่ือมโทรม       
    ของคุณภาพน้ําในแหลงน้าํธรรมชาติตางๆโดยเฉพาะอยางย่ิงคูคลองสาธารณะท่ีอยูในเขตชุมชนเมืองบางแหง      
มีโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการตาง ๆ หรือมีการทําการเกษตรกรรมและปศุสัตว ปลอยมูลสัตว หรือ   

น้ําเสียลงสูแหลงน้ําโดยไมมกีารบําบัด ซ่ึงเปนปญหาท่ีสะสมมานานและยังทวีความรุนแรงขึ้น จนไมสามารถนํานํ้ามาใชประโยชนเพื่อ
การอุปโภค และบริโภคได อีกท้ังทําใหเกิดมลพิษทางน้ํากระทบตอวงจรชีวิตของสัตวน้ํา ความงามทางทัศนียภาพของริมฝงคลองท่ี
แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมของไทย เทศบาลตําบลกระจับ จึงมีนโยบายเชิงรุกเพื่อฟนฟแูหลงน้ําคคูลองสาธารณะในเขตเทศบาล
ใหสามารถนํากลับไปใชประโยชนได  ซ่ึงภาครัฐไมสามารถดําเนินการไดแตเพียงผูเดียว ตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวน
ชวยกันคืนน้ําใสใหกับชุมชน 

นายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ กลาววา เทศบาลตําบลกระจับ ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาวจึงได
จัดทําโครงการคลองสวยน้าํใสคนไทยมีความสุขซ่ึงดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหลักการบําบัดน้ําเสียตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ําเสียดวยพืช เชน หญาแฝก และผักตบชวา 
(Filtration) และทฤษฎีเคร่ืองกลเติมอากาศ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลคืนนํ้าใสใหกับชมุชน คูคลองปลอดผักตบชวา ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต แกไขปญหาแหลงน้ําเสีย ท่ีอยูในสภาพ เส่ือมโทรม ใหสามารถกลับพื้นคนืสภาพท่ีดีและสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม
ของชุมชนในการอนุรักษคูคลองสาธารณะ ทําใหสามารถนํานํ้ากลับมาใชในการอุปโภค บริโภค และประโยชนอ่ืนๆได อีกท้ังเปน
โครงการนํารอง และเปนพื้นท่ีตนแบบในการแกไขปญหาการกําจัดผักตบชวาได ๑๐๐ เปอรเซ็นต ไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆตอไป 

นายนิกร  ศรีพุทธโธ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เปดเผยวา เทศบาลตําบลกระจับ ไดสนองนโยบายของ
รัฐบาลดําเนินการโครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีความสุขมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ เปนตนมา ซ่ึงมีคลองสาธารณะในเขตความ
รับผิดชอบจํานวน ๖ แหง ดังนี้ 
          ๑. คลองสายดอนกระเบื้อง ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร    ๔. คลองสายบางตาล  ระยะทางประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร 

๒. คลองสายดอนบอสโก  ระยะทางประมาณ   ๕๐๐ เมตร    ๕. คลองสายแตฮะหล ี ระยะทางประมาณ   ๘๐๐   เมตร 
๓. คลองสายบึงกระจับ ซีเค ระยะทางประมาณ   ๘๐๐ เมตร    ๖. คลองสายหนองกระจอย ระยะทางประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร 

คลองสาธารณะท้ัง ๖ แหงไดมีการขุดลอกและกําจัดผักตบชวา ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๙ รวมระยะเวลาเปนเวลา ๑๐ ป โดยใชงบประมาณ
ของเทศบาลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน ๆ เชน สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบรีุ ดําเนินการตลอดมา ซ่ึงใน
ปจจุบันสามารถลดงบประมาณในการจัดการปญหาดังกลาวไดมาก โดยมีการจางแรงงานคนดูแลในการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพชือ่ืน 
ๆ  ในคลอง และบริเวณริมฝงคลองใหเกิดความสะอาด สวยงาม และปลอดผักตบชวาอยางตอเนื่อง  เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณริมฝง
คลอง โดยการปลูกผักสวนครัว เชน กลวย มะพราว ดอกแค และดอกไมตาง ๆ  สรางการ  บูรณาการสวนรวม ผูนําชุมชน อสม. 
ผูประกอบการตาง ๆ ดําเนินการตรวจสอบดูแลเสนอแนะการแกไขปญหาและพัฒนาใหเปนคลองสวยน้ําใส   
         นายนิกร  ศรีพุทธโธ กลาวตออีกวา โครงการน้ีมีขอดีทําใหเทศบาลประหยัดงบประมาณในการขุดลอกคลอง การกําจัดวัชพืช
และการกําจัดผักตบชวา พื้นท่ีคลองสาธารณะมีการดูแล  คุณภาพน้ําดีขึ้น ไมมีกลิ่นเหม็น เกิดความสะอาดสวยงาม รมร่ืน มีแหลงน้ํา
สาธารณะท่ีสามารถรองรับน้ําเพิ่มขึ้น อีกท้ังยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าปองกันนํ้าทวม ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน 

ทต.กระจับ นํารองโครงการตามพระราชดําริ คลองสวยนํ้าใส คนไทยมีความสุข
ปลอดผักตบชวา ๑๐๐ เปอรเซ็นต  



                     พิธีเจริญชัยมงคลคาถาสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคใหม  

                 อําเภอบานโปงประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา พรอมยํ่าระฆัง ในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคใหม

พรอมกับวัดท่ัวประเทศ 

      เม่ือวันท่ี ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐ อําเภอบานโปงรวมกับคณะสงฆอําเภอบานโปงประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและ   

ยํ่าระฆังเนื่องในพระราชพธีิสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จ

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ท่ี วัดบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา และ 

ยํ่าระฆัง เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการในชวงเวลาท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงถวายนํ้าพระมหาสังขทักษณิาวรรต        

พระสุพรรณบัฏ พัดยศเคร่ืองสมณศักด์ิ และพระตราประจําตําแหนง แดสมเด็จพระสังฆราช โดยมีนายสมยศ พุมนอย 

นายอําเภอบานโปง เปนประธานประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและยํ่าระฆัง พรอมกับวัดทุกแหงท่ัวประเทศ ในการนี้ 

นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ ไดนําคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาล

เขารวมพิธีอยางพรอมเพรียง  

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

 

 

       เมื่อวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาลตําบลกระจับ     

ลงพื้นท่ีใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการใชงานถังดับเพลิง 

ใหกับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อเตรียมความพรอมหากเกิดเหตุ

เพลิงไหมสามารถระงับเหตุไดทันทวงที  มีประชาชนสนใจ

ใหความรวมมือเปนอยางดี  

                           ประชุมวางแผนงาน 

             นายธนกร  ขุนทองแกว  ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ เปนประธานในการ

ประชุมหัวหนาสวนราชการ  และพนักงานธุรการทุกกองงาน เพื่อมอบแนวทาง

ทางการปฏิบัติงาน  เมื่อวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๐   ณ หองประชุม สํานักงานเทศบาล

ตําบลกระจับ  

     ประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตําบลกระจับ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ คร้ังท่ี 

๑ /๒๕๖๐ ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ณ หองประชุมชั้น ๓  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ   

มีนายธนกร ขุนทองแกว   ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ 

 เปนประธาน  

มอบความรูปองกันอัคคีภัย 
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐  

    เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาล ตําบลกระจับ อ.บานโปง จ.ราชบุรี  

นายมนัส ใจเจน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจับ เปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระจับ  สมัยสามัญ  สมัยแรก 

ประจําป ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวน

ราชการ เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  
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ทต.กระจับกราบถวายสักการะพระบรมศพ เพ่ือนอมรําลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

         ประชาชนชาวเทศบาลตําบลกระจับ นําโดย นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ 

และนายมนัส  ใจเจน   ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจับ เ ขากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาท- 

สมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบ้ืองหนาพระบรมโกศ เพื่อเปนการนอมรําลึกภึง พระมหากรุณาธิคุณ  

ณ พระท่ีน่ังดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง   ในวันท่ี ๒ ,วันท่ี ๓  และวันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  



         วันนักประดิษฐ  ตรงกับวันท่ี  ๒ กุมภาพันธของทุกป เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูม-ิ
พลอดุลยเดช ในการท่ีทรงประดิษฐคิดคน "เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวนํ้าหมุนชาแบบทุนลอยนํ้า" หรือ "กังหันนํ้าชัยพัฒนา" และทรงไดรับ
ทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ เมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๖  ซ่ึงนอกจากจะเปนการเทิดพระเกียรติแลว ยังเปนวันท่ีระลึก
ถึงวันประวัติศาสตรของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแดพระมหากษัตริยพระองคแรกของโลกที่ทรงคิดคนส่ิงท่ีเปน
ประโยชน สามารถแกปญหาและรักษาส่ิงแวดลอม อันเปนแบบฉบับใหนกัประดิษฐไทยไดเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท สามารถ
สรางสรรคและพัฒนา ส่ิงประดิษฐอันเปนประโยชนตอประเทศชาติสืบไป 
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานหลักการ และรูปแบบของ เคร่ืองกลเติมอากาศ ใหแก    
กรมชลประทาน เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ซ่ึงสํานักงานวิจัย และพัฒนาเคร่ืองจักรกลนํ้ากองโรงงาน กรมชลประทานได
ประดิษฐ กังหันชัยพัฒนา เพื่อใชในโครงการ แกไขน้ําเสีย อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ โดยไดรับพระราชทาน เงินทุนจากมูลนิธิชัย
พัฒนา เพื่อจัดสรางอุปกรณตางๆ และทําการศึกษาวิจัย และทดลอง ในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
ตามหลักการท่ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดพระราชทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ ไดทําการประดิษฐ 
ศึกษาทดลอง และวิจัยเคร่ืองกลเติมอากาศ เพื่อใชบําบัดน้ําเสีย ๙ รูปแบบ คือ โมเดล RX-๑ ถึง RX-๙ 
     กังหันชัยพัฒนา  เปน กังหันบําบัดน้ําเสีย  “สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย”  เพื่อพัฒนาแหลงน้ําแกปวงชน ทํางานโดย การหมุนปน 
เพื่อเติมอากาศใหน้ําเสียกลายเปนน้ําดี สามารถประยุกตใชบําบัดน้ําเสีย จากการอุปโภคของประชาชน น้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมท้ังเพิ่มออกซิเจน ใหกับบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทางการเกษตร  นอกจากน้ี  “กังหันชัยพัฒนา”  ยังไดรับรางวัล
เหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องคกรทางดานนวัตกรรมท่ีเกาแกของเบลเยียม     ภายในงาน    
 “Brussels Eureka ๒๐๐๐ ”  ซ่ึงเปนงานแสดงสิ่งประดิษฐใหมของโลกวิทยาศาสตร  ณ  กรุงบรัสเซลส  ประเทศเบลเยียม  
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จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สาระนารู ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ  หมายถึง ภาษทีี่จดัเกบ็จากโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองไปกับโรงเรือนหรือ

สิ่งปลูกสร้างน้ัน  

- โรงเรือน หมายถึง บ้าน อาคาร ร้านค้า สาํนักงาน ฯลฯ 

- สิ่งปลูกสร้าง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะก่อสร้างติด

ที่ดินเป็นการถาวร 

ขั้นตอนการชาํระภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ 

๑. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าทีย่ื่นแบบ ภรด. ๒ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯแจ้งรายการต่างๆ  ดังกล่าว

ไปยังพนักงานจัดเก็บภาษี และให้พนักงานจัดเก็บภาษีแจ้งรอการ

ประเมิน ภรด. ๘ ไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สนิ 

๓. เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งประเมิน ภรด. ๘ แล้ว ต้องไปชําระภาษี

ต่อพนักงานจัดเก็บภาษี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

๔. ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชําระภาษีภายในกําหนดถือเป็นค่าภาษีค้าง

ชําระต้องเสียเงินเพ่ิม 

ภาษปีา้ย 

 ป้าย หมายถึง ป้ายแสดง ช่ือ ย่ีห้อ หรือเคร่ืองหมายที่ใช้ประกอบใน

กิจการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงไว้บน

วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเคร่ืองหมายที่เขียนแกะสลกั จารึก หรือ

ทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

 การยืน่แบบแสดงรายการภาษปี้าย 

 เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษี จะต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษี

ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี (แบบ ภ.ป.๑) 

 ภาษบีาํรุงท้องที ่

ที่ดิน หมายความว่า พ้ืนที่ดิน หรือให้ความหมายว่ารวมถึงพ้ืนที่ที่เป็น

ภูเขา หรือที่มนํ้ีาด้วย 

เจ้าของทีด่นิ หมายความวา่ บคุคลหรือคณะบคุคลซึ่งมกีรรมสทิธิ์ใน

ที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน 

การพิจารณาราคาที่ดิน  ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลาง

ของที่ดินทุกรอบระยะ ๔ ปี 

ระยะเวลาการชําระภาษีบํารุงท้องที่ ให้ผู้มหีน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่

ภายในเดือน เมษายนของทุกปี 

การขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร 

* ดัดแปลงอาคาร 

* รื้อถอนอาคาร 

*เคลื่อนย้ายอาคาร 

หลกัฐานที่ใชใ้นการประกอบการขอ

อนญุาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร 

เคลื่อนย้ายอาคาร 

๑. สําเนาบัตรประชาชน 

๒.สําเนาทะเบียนบ้าน 

๓.หนังสือมอบอํานาจ 

๔. สําเนาโฉนดที่ดิน นส.๓ก, สค.๑ ถ่ายเสา

เนาหน้าหลังขนาดเท่าฉบับจริง 

๕.อาคารช้ันเดียวที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๕๐ตร.ม. 

๖.อาคารที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ ๑๕๐ตร.ม.ขึ้นไปใช้

แบบแปลนก่อสร้างครบชุด 

๗. รายการคํานวณ(สําหรับขอ้ ๖) 

๘. สําเนาใบอนุญาตของสถาปนิก 

๙. สําเนาใบอนุญาตของวิศวกร 

๑๐. หนังสือรบัรองของสถาปนิก 

๑๑.หนังสือรับรองของวิศวกร 

๑๒.หนังสือยินยอมให้ปลูกสรา้งอาคารใน

ที่ดิน 

๑๓.หนังสือยินยอมให้ปลูกสรา้งอาคารชิด

ที่ดิน 

๑๔. ในกรณีทีม่ีเจ้าของที่ดินมากกว่า ๑ คน 

ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้มีช่ือร่วมในที่ดิน

น้ัน ๆ ด้วย 

๑๕. ในกรณีทีโ่ฉนดที่ดินติดจํานองธนาคาร

ให้ผู้ขออนุญาตย่ืนหนังสือยินยอมจาก

ธนาคาร 
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