กิจกรรม/โครงการพัฒนา และแก้ไขปัญหา ๖) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๗) โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชน
ที่จะดําเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๐
๘)โครงการทบทวนแผนชุมชน
เทศบาลตําบลกระจับ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๙)โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน

๑) ก่อสร้างรั้วประตูพร้อมป้ายชื่อบริเวณสวนสาธารณะบึงกระจับ ๑๐)โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน
ั นาเด็กเล็กฯ
๒) ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณซอยเทศบาล ๑๑)โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ศูนย์พฒ
กระจับ ๓๖
๓) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบ
คลองหนองกระจ่อย

๑๒) โครงการกระเป๋านิทานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลฯ
(วัดจันทาราม)
๑๓)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ั นาเด็กเล็กฯ
๔) ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาล ๑๔)โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียน ศูนย์พฒ
กระจับ ๒๒
๑๕)โครงการมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
๕) ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู บริเวณ
ซอยเทศบาลกระจับ ๑๓ ๖) ก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม ๑๖)โครงการสร้างงานจากภูมิปัญญาท้องถิน่
เหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๑๑
๑๗)โครงการอบรมภาษาต่างประเทศแก่เด็ก เยาวชนและ
๗) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยเทศบาลกระจับ ประชาชนเพื่อเข้าสู่อาเซียน
๒๙/๒
๑๘)โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งติดตั้งในชุมชน
๘) ก่อสร้างถนนผิวหินคลุก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๑๓/๑
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสําหรับทุกชุมชน
๙) ปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเทศบาลกระจับ ๑๕
๑๙)ติดตั้งบอร์ดติดประกาศตู้กระจกในชุมชน (โพธิ์เจริญ ,
๑๐) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเทศบาล กระจับ ๒๒ (ช่อง
ดอนกระเบื้องรวมใจ ,หนองกระจ่อย)
ทางออกหล่อยาง)
๒๐)โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
๑๑) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาลกระจับ ๑๔
๒๑)โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
๑๒) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยเทศบาลกระจับ ๒๖/๒
๒๒)จ้างเหมาผูด้ ูแลคลอง (กระจับปลอดผักตบชวา ๑๐๐%)
๑๓) ปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ชั้น ๒
๒๓)โครงการคลองสวยน้ําใสคนไทย มีความสุข“ทําดีตามรอยพ่อ”
๑๔) ขยายเขตประปา ซอยเทศบาลกระจับ ๕ (หลังมูลนิธิรวมใจฯ
๒๔)การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษโรงงานอุตสาหกรรมภายใน
ถึงร้านเสริมสวยน้อย)
เขตเทศบาล
๑๕) ขยายเขตประปา ซอยเทศบาล กระจับ ๑๕
๒๕)โครงการถนนสวย ซอยสะอาด
ด้านอื่นๆ
๒๖)การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วย หลัก ๓R
๑) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
๒๗)โครงการตลาดนัดปลอดสารปนเปื้อน
พระเจ้าอยู่หัวฯ
๒๘)โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good Taste)
๒) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ
๓) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
๔) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
๕) โครงการธรรมะนําทาง

๒๙)ฉีดล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ําในเขตเทศบาล
ฯลฯ

ทต.กระจับ นํารองโครงการตามพระราชดําริ คลองสวยน้าํ ใส คนไทยมีความสุข
ปลอดผักตบชวา ๑๐๐ เปอรเซ็นต
เทศบาลตําบลกระจับ ดําเนินการโครงการตามแนวพระราชดําริ ทําดีตามรอยพอ
สนองนโยบายรัฐบาล คลองสวยน้าํ ใส คนไทยมีความสุข กําจัดผักตบชวา คืนน้าํ ใสใหชมุ ชน
นางสาวเฟอ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาํ บลกระจับ เปดเผยวา ในปจจุบนั นี้ปญหาความเสื่อมโทรม
ของคุณภาพน้ําในแหลงน้าํ ธรรมชาติตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งคูคลองสาธารณะที่อยูในเขตชุมชนเมืองบางแหง
มีโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการตาง ๆ หรือมีการทําการเกษตรกรรมและปศุสัตว ปลอยมูลสัตว หรือ
น้ําเสียลงสูแหลงน้ําโดยไมมกี ารบําบัด ซึ่งเปนปญหาที่สะสมมานานและยังทวีความรุนแรงขึ้น จนไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนเพื่อ
การอุปโภค และบริโภคได อีกทั้งทําใหเกิดมลพิษทางน้ํากระทบตอวงจรชีวิตของสัตวน้ํา ความงามทางทัศนียภาพของริมฝงคลองที่
แสดงถึงวิถีชีวติ ของชุมชนดั้งเดิมของไทย เทศบาลตําบลกระจับ จึงมีนโยบายเชิงรุกเพื่อฟนฟูแหลงน้ําคูคลองสาธารณะในเขตเทศบาล
ใหสามารถนํากลับไปใชประโยชนได ซึง่ ภาครัฐไมสามารถดําเนินการไดแตเพียงผูเดียว ตองอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคสวน
ชวยกันคืนน้ําใสใหกบั ชุมชน
นายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ กลาววา เทศบาลตําบลกระจับ ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาวจึงได
จัดทําโครงการคลองสวยน้าํ ใสคนไทยมีความสุขซึ่งดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหลักการบําบัดน้ําเสียตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ําเสียดวยพืช เชน หญาแฝก และผักตบชวา
(Filtration) และทฤษฎีเครื่องกลเติมอากาศ สอดรับกับนโยบายรัฐบาลคืนน้ําใสใหกับชุมชน คูคลองปลอดผักตบชวา ๑๐๐
เปอรเซ็นต แกไขปญหาแหลงน้ําเสีย ที่อยูในสภาพ เสื่อมโทรม ใหสามารถกลับพื้นคืนสภาพที่ดีและสรางจิตสํานึกการมีสวนรวม
ของชุมชนในการอนุรักษคูคลองสาธารณะ ทําใหสามารถนําน้ํากลับมาใชในการอุปโภค บริโภค และประโยชนอื่นๆได อีกทั้งเปน
โครงการนํารอง และเปนพื้นทีต่ นแบบในการแกไขปญหาการกําจัดผักตบชวาได ๑๐๐ เปอรเซ็นต ไปยังพื้นที่อื่นๆตอไป
นายนิกร ศรีพทุ ธโธ ผูอ าํ นวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม เปดเผยวา เทศบาลตําบลกระจับ ไดสนองนโยบายของ
รัฐบาลดําเนินการโครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีความสุขมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ เปนตนมา ซึ่งมีคลองสาธารณะในเขตความ
รับผิดชอบจํานวน ๖ แหง ดังนี้
๑. คลองสายดอนกระเบื้อง ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ๔. คลองสายบางตาล ระยะทางประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
๒. คลองสายดอนบอสโก ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ๕. คลองสายแตฮะหลี ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร
๓. คลองสายบึงกระจับ ซีเค ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร ๖. คลองสายหนองกระจอย ระยะทางประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร
คลองสาธารณะทั้ง ๖ แหงไดมีการขุดลอกและกําจัดผักตบชวา ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ รวมระยะเวลาเปนเวลา ๑๐ ป โดยใชงบประมาณ
ของเทศบาลและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น ๆ เชน สํานักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ดําเนินการตลอดมา ซึ่งใน
ปจจุบันสามารถลดงบประมาณในการจัดการปญหาดังกลาวไดมาก โดยมีการจางแรงงานคนดูแลในการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชอืน่
ๆ ในคลอง และบริเวณริมฝงคลองใหเกิดความสะอาด สวยงาม และปลอดผักตบชวาอยางตอเนื่อง เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณริมฝง
คลอง โดยการปลูกผักสวนครัว เชน กลวย มะพราว ดอกแค และดอกไมตาง ๆ สรางการ บูรณาการสวนรวม ผูนําชุมชน อสม.
ผูประกอบการตาง ๆ ดําเนินการตรวจสอบดูแลเสนอแนะการแกไขปญหาและพัฒนาใหเปนคลองสวยน้ําใส
นายนิกร ศรีพทุ ธโธ กลาวตออีกวา โครงการนีม้ ขี อ ดีทาํ ใหเทศบาลประหยัดงบประมาณในการขุดลอกคลอง การกําจัดวัชพืช
และการกําจัดผักตบชวา พื้นที่คลองสาธารณะมีการดูแล คุณภาพน้ําดีขึ้น ไมมีกลิ่นเหม็น เกิดความสะอาดสวยงาม รมรื่น มีแหลงน้ํา
สาธารณะที่สามารถรองรับน้ําเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําปองกันน้ําทวม ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

พิธเี จริญชัยมงคลคาถาสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคใหม
อําเภอบานโปงประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา พรอมย่ําระฆัง ในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคใหม
พรอมกับวัดทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๐ อําเภอบานโปงรวมกับคณะสงฆอําเภอบานโปงประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและ
ย่ําระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่ วัดบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา และ
ย่ําระฆัง เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการในชวงเวลาที่สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงถวายน้ําพระมหาสังขทักษิณาวรรต
พระสุพรรณบัฏ พัดยศเครื่องสมณศักดิ์ และพระตราประจําตําแหนง แดสมเด็จพระสังฆราช โดยมีนายสมยศ พุมนอย
นายอําเภอบานโปง เปนประธานประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ําระฆัง พรอมกับวัดทุกแหงทั่วประเทศ ในการนี้
นางสาวเฟอ งลดา กุลธอุทยั นายกเทศมนตรีตาํ บลกระจับ ไดนาํ คณะผูบ ริหาร หัวหนาสวนราชการ และพนักงานเทศบาล
เขารวมพิธีอยางพรอมเพรียง

จดหมายขาวเทศบาลตําบลกระจับ ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลกระจับ ไดจัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ครั้งที่
๑ /๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ
มีนายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ
เปนประธาน

ประชุมวางแผนงาน
นายธนกร ขุนทองแกว ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ เปนประธานในการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการ และพนักงานธุรการทุกกองงาน เพื่อมอบแนวทาง
ทางการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม สํานักงานเทศบาล
ตําบลกระจับ

มอบความรูป อ งกันอัคคีภยั
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาลตําบลกระจับ
ลงพื้นที่ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการใชงานถังดับเพลิง
ใหกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพรอมหากเกิดเหตุ
เพลิงไหมสามารถระงับเหตุไดทันทวงที มีประชาชนสนใจ
ใหความรวมมือเปนอยางดี
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 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

ทต.กระจับกราบถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชาชนชาวเทศบาลตําบลกระจับ นําโดย นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
และนายมนัส ใจเจน ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจับ เ ขากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหนาพระบรมโกศ เพื่อเปนการนอมรําลึกภึง พระมหากรุณาธิคุณ
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒ ,วันที่ ๓ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
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วันนักประดิษฐ ตรงกับวันที่ ๒ กุมภาพันธของทุกป เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูม-ิ
พลอดุลยเดช ในการที่ทรงประดิษฐคิดคน "เครือ่ งกลเติมอากาศทีผ่ วิ น้าํ หมุนชาแบบทุน ลอยน้าํ " หรือ "กังหันน้าํ ชัยพัฒนา" และทรงไดรับ
ทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ ซึ่งนอกจากจะเปนการเทิดพระเกียรติแลว ยังเปนวันที่ระลึก
ถึงวันประวัติศาสตรของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแดพระมหากษัตริยพระองคแรกของโลกที่ทรงคิดคนสิ่งที่เปน
ประโยชน สามารถแกปญหาและรักษาสิ่งแวดลอม อันเปนแบบฉบับใหนกั ประดิษฐไทยไดเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สามารถ
สรางสรรคและพัฒนา สิ่งประดิษฐอันเปนประโยชนตอประเทศชาติสืบไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานหลักการ และรูปแบบของ เครือ่ งกลเติมอากาศ ใหแก
กรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ซึ่งสํานักงานวิจัย และพัฒนาเครื่องจักรกลน้ํากองโรงงาน กรมชลประทานได
ประดิษฐ กังหันชัยพัฒนา เพื่อใชในโครงการ แกไขน้ําเสีย อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ โดยไดรับพระราชทาน เงินทุนจากมูลนิธิชัย
พัฒนา เพื่อจัดสรางอุปกรณตางๆ และทําการศึกษาวิจัย และทดลอง ในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ตามหลักการที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดพระราชทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ ไดทําการประดิษฐ
ศึกษาทดลอง และวิจัยเครื่องกลเติมอากาศ เพื่อใชบําบัดน้ําเสีย ๙ รูปแบบ คือ โมเดล RX-๑ ถึง RX-๙
กังหันชัยพัฒนา เปน กังหันบําบัดน้ําเสีย “สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย” เพื่อพัฒนาแหลงน้ําแกปวงชน ทํางานโดย การหมุนปน
เพื่อเติมอากาศใหน้ําเสียกลายเปนน้ําดี สามารถประยุกตใชบําบัดน้ําเสีย จากการอุปโภคของประชาชน น้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ใหกับบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทางการเกษตร นอกจากนี้ “กังหันชัยพัฒนา” ยังไดรับรางวัล
เหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องคกรทางดานนวัตกรรมที่เกาแกของเบลเยียม ภายในงาน
“Brussels Eureka ๒๐๐๐ ” ซึ่งเปนงานแสดงสิ่งประดิษฐใหมของโลกวิทยาศาสตร ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม
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สาระนารู
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
* ดัดแปลงอาคาร
* รื้อถอนอาคาร
*เคลื่อนย้ายอาคาร
หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคาร
๑. สําเนาบัตรประชาชน
๒.สําเนาทะเบียนบ้าน
๓.หนังสือมอบอํานาจ
๔. สําเนาโฉนดที่ดิน นส.๓ก, สค.๑ ถ่ายเสา
เนาหน้าหลังขนาดเท่าฉบับจริง
๕.อาคารชั้นเดียวที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๑๕๐ตร.ม.
๖.อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๕๐ตร.ม.ขึ้นไปใช้
แบบแปลนก่อสร้างครบชุด
๗. รายการคํานวณ(สําหรับข้อ ๖)
๘. สําเนาใบอนุญาตของสถาปนิก
๙. สําเนาใบอนุญาตของวิศวกร
๑๐. หนังสือรับรองของสถาปนิก
๑๑.หนังสือรับรองของวิศวกร
๑๒.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารใน
ที่ดิน
๑๓.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิด
ที่ดิน
๑๔. ในกรณีทมี่ ีเจ้าของที่ดินมากกว่า ๑ คน
ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้มีชอื่ ร่วมในที่ดิน
นั้น ๆ ด้วย
๑๕. ในกรณีทโี่ ฉนดที่ดินติดจํานองธนาคาร
ให้ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือยินยอมจาก
ธนาคาร

ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หมายถึง ภาษีที่จดั เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดนิ ที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสร้างนั้น
- โรงเรือน หมายถึง บ้าน อาคาร ร้านค้า สํานักงาน ฯลฯ
- สิ่งปลูกสร้าง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะก่อสร้างติด
ที่ดินเป็นการถาวร
ขั้นตอนการชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
๑. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าทีย่ ื่นแบบ 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
ชําระต้องเสียเงินเพิ่ม
ภาษีปา้ ย
ป้าย หมายถึง ป้ายแสดง ชื่อ ยี่ห้อ หรือเครือ่ งหมายที่ใช้ประกอบใน
กิจการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงไว้บน
วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือ
ทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
การยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษี จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี (แบบ ภ.ป.๑)
ภาษีบาํ รุงท้องที่
ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน หรือให้ความหมายว่ารวมถึงพื้นที่ที่เป็น
ภูเขา หรือที่มนี ้ําด้วย
เจ้าของทีด่ นิ หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
การพิจารณาราคาที่ดิน ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลาง
ของที่ดินทุกรอบระยะ ๔ ปี
ระยะเวลาการชําระภาษีบํารุงท้องที่ ให้ผู้มหี น้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่
ภายในเดือน เมษายนของทุกปี
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