
 

บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร      
ที่  พบ ๗๔๑๐๒/  วันที่ 8 มีนาคม 2562   

เร่ือง การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี  2562 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  
                 ตามที ่กองคลัง องค์การบริหารสว่นต าบลบางขุนไทร จะด าเนนิการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  ทั้ง 11 หมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2562  นั้น  
        เนื่องจากการออกให้บริการดังกล่าว เป็นการให้บริการนอกเวลาราชการ จึงเห็นสมควรมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชน ดังนี้ 
 

     วันที/่เวลา หมู่ที่  สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ              หมายเหตุ 
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น.  

1 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง นางสาวประทุม  นุชอ่อง 
นางสาวขวัญเรือน  โชยา 
นายปรีชา โพธิ์ค า 
นายธนกร ส้มเพชร 

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

2 ศาลาโรงเจ กองคลัง 

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

3 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

4 มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ กองคลัง 
 

วันศุกร์ที่ 15  มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

5 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

6 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

7 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

8 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

9 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

10 ศาลาเอนกประสงค์วัด 
บางขุนไทร 

กองคลัง 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 
เวลา 17.00 -18.00น. 

11 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
       (นางสาวประทุม นุชอ่อง)  
        นกัวิชาการจัดเก็บรายได ้
 
 

       (นางพิชยา พิชญดลย์)  
              รองปลัด อบต.บางขุนไทร 

                     รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองคลัง  
 
     
       จ.อ. 
    อนุญาต                 ( อนันต์  พันธุ์บ้านแหลม )  
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 
               (นายสุชาติ  รุ่งเพียร)  
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 
   การให้บริการออกส ารวจข้อมูลที่ดินเพื่อประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ถึงปี พ.ศ.2564(ในรอบระยะเวลา 4 ปี) 



         องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
 

     วันที/่เวลา หมู่ที่  สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ              หมายเหตุ 
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00 -18.00น.  

1 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง นางบุญรวม  ค าชื่น 
นางสาวประทุม  นุชอ่อง 

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น.   

2 ศาลาโรงเจ กองคลัง นางสาวสุชญา  วงศ์น้ าเพชร 
นางสาวขวัญเรือน  โชยา 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น.  

3 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง นางสาวกนกวรรณ  วรรณแก้ว 
นางรัชนก  สตางค์ทอง 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น. 

4 มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ กองคลัง 
 

นางสาวชัญนภัค  รอดยิ้ม 
นายธนกร  ส้มเพชร 

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น. 

5 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง  

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น. 

6 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง  

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น. 

7 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง  

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น. 

8 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง  

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น. 

9 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง  

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น. 

10 ศาลาเอนกประสงค์วัดบางขุน 
ไทร 

กองคลัง  

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 
เวลา 15.00-18.00 น. 

11 ศาลากลางหมู่บ้าน กองคลัง  

 
   

 

หมายเหต ุ    * ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   ก าหนดการ  
 การให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกสถานที่ ประจ าปี  2562 

           องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

            วันท่ี/เวลา หมู่ที่  สถานที ่              หมายเหตุ 
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00 -17.00น.  

1 ศาลากลางหมู่บ้าน  

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00-17.00 น.   

2 ศาลาโรงเจ  

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00-17.00 น.  

3 ศาลากลางหมู่บ้าน  

วันพฤหัสบดีที่16 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00-17.00 น. 

5 ศาลากลางหมู่บ้าน  

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 
เวลา 13.00-15.00 น. 

4 มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห ์  

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00-17.00 น. 

6 ศาลากลางหมู่บ้าน  

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00-17.00 น. 

7 ศาลากลางหมู่บ้าน  

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00-17.00 น. 

11 ศาลากลางหมู่บ้าน  

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00-17.00 น. 

9 ศาลาเอนกประสงค ์
วัดบางขุนไทร 

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00-17.00 น. 

8 ศาลากลางหมู่บ้าน  

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 
เวลา 15.00-17.00 น. 

10 ศาลากลางหมู่บ้าน  

 
หมายเหต ุ    * ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
ที่  พบ  ๗๔๑๐๒/ ว 245                                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร                
                     อ าเภอบ้านแหลม  พบ  ๗๖๑๑๐ 

         7  มีนาคม  ๒๕๖2 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  

เรียน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบางขุนไทรทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ก าหนดการ             จ านวน   ๑  ฉบับ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร จะท าการลงพ้ืนที่เพ่ือให้บริการรับช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับผู้มีหน้าที่ช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร รายละเอียด
ตามก าหนดการที่ส่งมานี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร    จึงขอความร่วมมือให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ผ่าน     
หอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ราษฎรได้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามก าหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 



  ขอแสดงความนับถือ 
      

            ( นายสุชาติ   รุ่งเพียร )                
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร       
                       
กองคลัง         
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๓๒๔๑                ๑ . ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ …......………… 

           ๒.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ ………………… 
                      ๓ .  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓ ……………….... 

           ๔.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔ ……………....... 
                   ๕ .  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕…………………… 
                    ๖.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖ ………………… 

           ๗.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗ ………………… 
           ๘.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘ ………………… 

                                    ๙ .  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙ ………………… 
         ๑๐.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๐……………....    

          ๑๑.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๑…………….... 
 

 

 
 
 
 
      
ที่  พบ  ๗๔๑๐๒/   ว                                              ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร                
                     อ าเภอบ้านแหลม  พบ  ๗๖๑๑๐ 

            พฤษภาคม  ๒๕๖1 

เรื่อง แจ้งเตือนช าระภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ.2561  

เรียน ผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 

  ด้วยปรากฏว่าท่านเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 รายละเอียดตามก าหนดการที่ส่งมานี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร    จึงขอความร่วมมือให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ผ่าน     
หอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ราษฎรได้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามก าหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

  ขอแสดงความนับถือ 
      

 

 
  



 ( นายสุชาติ   รุ่งเพียร )                
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  

๑. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ …......………… 
           ๒.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ ………………… 

                      ๓ .  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓ ……………….... 
           ๔.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔ ……………....... 

กองคลัง                   ๕ .  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕…………………… 
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๓๒๔๑                ๖ .  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๖ ………………… 

           ๗.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗ ………………… 
           ๘.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘ ………………… 

                                    ๙ .  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๙ ………………… 
         ๑๐.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๐……………....    

          ๑๑.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๑…………….... 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือเรียกผู้ค้างช าระภาษบี ารุงท้องที่ 

สถานท่ีออกหนงัสือ................................................... 
    วนัท่ี..................เดือน........................................พ.ศ. 

............................... 
แจง้ความมายงั นาย, นาง, นางสาว .............................................................บา้นเลขท่ี.............. 

หมู่ท่ี....................ถนน...........................ต าบล............................อ าเภอ............................จงัหวดั..................... 
ดว้ยปรากฏวา่ท่านคา้งช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามหมายเลขส ารวจท่ี...../.....................หมู่ท่ี................................ 
เงินเพิ่ม..............................บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน......................บาท (.........................................................) 
ซ่ึงทางราชการไดเ้ร่งรัดท่านมาหลายคร้ังแลว้ แต่จนบดัน้ียงัไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีใหเ้ป็นการเสร็จส้ินไป  

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘  
จึงแจง้เตือนใหท้่านน าเงินไปช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พร้อมทั้งน าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปเพื่อตรวจสอบท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี ภายใน 15 วนั  
 

(ลงช่ือ) 
                      (...................................................................)  

25-30-13 
 ภ.บ.ท. ๑๔

  



 ต  าแหน่ง .................................................................. 
ค าเตือน  ผูใ้ดขดัขวางเจา้หนกังานหรือฝ่าฝืนค าสั่งเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบติังานหรือสั่งตามมาตรา ๔๐ แห่ง

พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  พ.ศ. ๒๕๐๘   ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่
เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
 

 

ใบรับหนังสือเรียก 
ขา้พเจา้ นาย, นาง, นางสาว..............................................................................เจา้ของท่ีดินตาม

หมายเลขส ารวจท่ี.............................หมู่ท่ี.............ต าบล................................อ าเภอ............................จงัหวดั
.................................ไดรั้บหนงัสือเรียกของ.................................................................ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้
ไป ณ ..................................... 
เพื่อพบเจา้หนา้ท่ีและใหน้ าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปใหต้รวจ ในวนัท่ี ..........................เดือน
.........................................พ.ศ. .............................เวลา .................................น. 
 

(ลงช่ือ)                                                           ผูรั้บ
หนงัสือเรียก 

                                                          ( ..........................................................) 
(ลงช่ือ)                                                           ผูส่้ง
หนงัสือเรียก 

                                                          ( ..........................................................) 
 

 
ค าเตือน โปรดส่งใบรับฉบบัน้ีคืนไปยงัอ าเภอเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือเรียกผู้ค้างช าระภาษบี ารุงท้องที่ 

สถานท่ีออกหนงัสือ................................................... 

25-30-13 
 ภ.บ.ท. ๑๔

  



    วนัท่ี..................เดือน........................................พ.ศ. 
............................... 

แจง้ความมายงั นาย, นาง, นางสาว .............................................................บา้นเลขท่ี
............................ 
หมู่ท่ี....................ถนน.................................ต าบล...............................อ าเภอ.................................จงัหวดั
..................... 
ดว้ยปรากฏวา่ท่านคา้งช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามหมายเลขส ารวจท่ี...........................................หมู่ท่ี
................................ 
เงินเพิ่ม.................................บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน....................................บาท 
(.........................................................) 
ซ่ึงทางราชการไดเ้ร่งรัดท่านมาหลายคร้ังแลว้ แต่จนบดัน้ียงัไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีใหเ้ป็นการเสร็จส้ินไป  

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘  
จึงให ้นาย, นาง, นางสาว ................................................................................................ไปพบเจา้หนา้ท่ี 
พร้อมทั้งใหน้ า  
ในวนัท่ี .......................เดือน............................................................พ.ศ. ..................................... 
 

(ลงช่ือ) 
                      (...................................................................)  

 ต  าแหน่ง .................................................................. 
ค าเตือน  ผูใ้ดขดัขวางเจา้หนกังานหรือฝ่าฝืนค าสั่งเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบติังานหรือสั่งตามมาตรา ๔๐ แห่ง

พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  พ.ศ. ๒๕๐๘   ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่
เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
 

 

ใบรับหนังสือเรียก 
ขา้พเจา้ นาย, นาง, นางสาว..............................................................................เจา้ของท่ีดินตาม

หมายเลขส ารวจท่ี.............................หมู่ท่ี.............ต าบล................................อ าเภอ............................จงัหวดั
.................................ไดรั้บหนงัสือเรียกของ.................................................................ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้
ไป ณ ..................................... 
เพื่อพบเจา้หนา้ท่ีและใหน้ าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปใหต้รวจ ในวนัท่ี ..........................เดือน
.........................................พ.ศ. .............................เวลา .................................น. 
 

(ลงช่ือ)                                                           ผูรั้บ
หนงัสือเรียก 



                                                          ( ..........................................................) 
(ลงช่ือ)                                                           ผูส่้ง
หนงัสือเรียก 

                                                          ( ..........................................................) 
 

 
ค าเตือน โปรดส่งใบรับฉบบัน้ีคืนไปยงัอ าเภอเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
ที่  พบ  ๗๔๑๐๒/                                                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร                
                     อ าเภอบ้านแหลม  พบ  ๗๖๑๑๐ 

              มีนาคม 2562 

เรื่อง การยื่นใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเพ่ิมเติม  

เรียน นายอารมย์ จงดี  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ใบแจ้งรายการประเมิน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 
        จ านวน 1 ฉบับ 

  ตามท่ีได้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนการปล่อยน้ าเสีย
ลงคลอง ม.4 ต.บางขุนไทร สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวข้างต้น จึงได้ท าการตรวจสอบพบว่าการยื่นใบแจ้ง
รายการประเมินของท่านกับสภาพพ้ืนที่จริงของท่านไม่สอดคล้องกัน 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 24 ทวิ วรรค 2 ข้อ(2)แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ.2475 ในกรณียื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงไม่บริบูรณ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ
ด าเนินการตามมาตรา 24 ย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่ก าหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตาม
มาตรา 19  จึงของแจ้งรายการประเมินเพิ่มเติมรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  หากผู้รับประเมิน
ผู้ใดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยื่นค าร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลตามแต่จะได้
ก าหนดไว้ หรือขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ โดยวิธีการดั่งจะได้กล่าวต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไป 

 



 

  ขอแสดงความนับถือ 
      

            ( นายสุชาติ   รุ่งเพียร )                
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร       
 
                       
กองคลัง         
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๓๒๔๑                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
ที่  พบ  ๗๔๑๐๒/                                                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร                
                     อ าเภอบ้านแหลม  พบ  ๗๖๑๑๐ 

               เมษายน 2562 

เรื่อง ให้ช าระเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

เรียน   

  ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
พุทธศักราช 2475 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ได้ส ารวจภาษีโรงเรือนและที่ดินปรากฏว่าท่านมี
รายชื่อที่อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษี ประจ าปี 2562 ซึ่งท่านยังไม่ได้มาด าเนินการติดต่อช าระภาษี ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

  จึงเรียนเตือนมาเพ่ือช าระค่าภาษีดังกล่าวข้างต้นให้เสร็จสิ้นด้วย 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
      

            ( นายสุชาติ   รุ่งเพียร )                

 



            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร       
 
                       
กองคลัง         
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๓๒๔๑   



องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เลขที่ 1 ม.3 ต.บางขุนไทร   เรียน........................................................................  
อ.บ้านแหลม           บ้านเลขท่ี..........หมู่ที.่........ถนน....................... 
จ.เพชรบุรี 76110          ต าบล.......................อ าเภอ..............................  
            จังหวัด................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 
 
 
 

หนังสือเตอืนผู้ค้างช าระภาษบี ารุงท้องที่ 
 
ที่  พบ  ๗๔๑๐๒/                                                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร                
                     อ าเภอบ้านแหลม  พบ  ๗๖๑๑๐ 

               พฤษภาคม 2562 
 

แจ้งความมายัง นาย, นาง, นางสาว ...........................................................บ้านเลขท่ี.............. 
หมู่ที.่...................ถนน...........................ต าบล............................อ าเภอ............................จังหวัด..................... 
ด้วยปรากฏว่าท่านค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ตามหมายเลขส ารวจที่...../.....................หมู่ที่................................ 
เงินเพ่ิม..............................บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท (.........................................................) 
ซึ่งทางราชการได้เร่งรัดท่านมาหลายครั้งแล้ว แต่จนบัดนี้ยังไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ให้เป็นการเสร็จสิ้นไป  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  
จึงแจ้งเตือนให้ท่านน าเงินไปช าระภาษีบ ารุงท้องที่ พร้อมทั้งน าเอกสารที่เกี่ยวข้องไปเพื่อตรวจสอบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใน 15 วัน 

 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
      

            ( นายสุชาติ   รุ่งเพียร )                
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร       
 
 
                       
กองคลัง         
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๓๒๔๑   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
      
 
 
 
ที่  พบ  ๗๔๑๐๒/                                                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร                
                     อ าเภอบ้านแหลม  พบ  ๗๖๑๑๐ 

               พฤษภาคม 2562 

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบส ารวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) 
 และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์( LTAX GIS)  

เรียน ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี 

อ้างถึง   หนังสือ ที่ ตผ 0062.1 พบ/433 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบส ารวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) และโปรแกรม 
         ประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์( LTAX GIS)  จ านวน    1 ชุด 

                  พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ขอส่งแบบส ารวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
      

             ( นายสุชาติ   รุ่งเพียร )                
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร    
    
 
                       
กองคลัง         
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๓๒๔๑ www.bangkhunsai.go.th 

 



 
 
 “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดม่ันมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
 
 
 
ที่  พบ  ๗๔๑๐๒/556                                                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร                
                     อ าเภอบ้านแหลม  พบ  ๗๖๑๑๐ 

              4 มิถุนายน 2562 

เรื่อง การส ารวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 

อ้างถึง   หนังสือ ที่ พบ 0023.3/ว 6464 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบส ารวจข้อมูลประมาณการรายได้ท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 จ านวน 1 ฉบับ 

                  พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ขอส่งแบบส ารวจข้อมูลประมาณการรายได้ท่ีคาด
ว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
      

             ( นายสุชาติ   รุ่งเพียร )                
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร    
    
 
                       
กองคลัง         
โทร./โทรสาร ๐-๓๒๖๘-๓๒๔๑   
www.bangkhunsai.go.th 
 
 
 “ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดม่ันมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
 
 
 
 

 


