
การชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

กระบวนการ/ซนตอน และระยะเวลา
ผ้กำกับดแล สถจ. ฮปท. ประซาซน

ขนเตรียมการ 
เตรียมแบบพิมพ์ 

เอกสารต่างๆ

ไม่พอใจการประเมิน 
ยื่นคำร้องอุทธรณ์ 

(ภ.ร.ด.9) ภายใน 15 วัน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้อง 
ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่

เสนอผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน เพ่ือ 

พิจารณาคำร้อง

แจ้ง หนังสือ 
คำวินิจฉัย ช้ีขาด 

(ภ.ร.ด. 11)

I I
แจ้งหนังสือ 

ปร*'ขาสัมพันธ์ 
ให้ทราบล่วงหน้า

แจ้งใบประเมิน (ภ.ร.ด.ร) 
ฟ้าระภายใน30วัน

C \
ชำระเงิน

รับใบเสรจ
(ภ.ร.ด.12)

V ___ /

I t 6 กรณีไม่ฟ้าร: i แจ้งหนังสือ 
เตือน'คร้ัง'ท่ี 1

แจ้งหนังสือ 
เตือนครงท่ี 2

แจ้งหนังสือ 
เตือนก!งท่ี 3

รับแบบ ภ.ร.ด. 2 
ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ^

บันทึกรายการประเมิน 
ค่ารายปี ค่าภาษี เสนอ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
I I I
ชำระเงินพร้อมเงินเพิ่ม รับใบเสร็จ (ภ.ร.ด.12)

ชำระเงิน 
รับใบเสร็จ 
(ภ.ร.ด.12)

รวบรวม 
เอกสาร 

นำเสนองาน 
เร่งรัดฯ เพ่ือ 
คำเนินการ 

ตามข้ันตอน 
ต่อไป 

(ส่งงานนิติ 
การ)

ภายใน ก.พ. □ ขึ้นตอนเกี่ยวข้องกับประซาซน □
อัตราภาษี/ ค่าปรับ/ เงินเพ่ิม

1. อัตราภาษี
1.1 กรณีมีการให้เข่า ประเมินจากค่าเซ่าในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
1.2 กรณีค่าเข่าไม่สมควรหรือหาค่าเข่าไม่ได้เน่ืองจากเจ้าของประกอบกิจการเอง ให้ประเม่นค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในปี 

ที่ผ่านมา หรือเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงกันที่ม่ลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนท่ี ทำเล ท่ีต้ัง และบริการสาธารณะท่ี 
ทรัพย์สินน้ันได้รับประโยขน์คล้ายคลึงกันในเขตห้องถ่ํนเคียวกัน

1.3 กรณีไม่สามารถเทียบเคียงได้ อาจประเม่นค่ารายปีของทรัพย์สินโดยใข้มูลค่าทรัพย์สินมาประกอบการประเม่นได้
2. ค่าปรับ ะ กรณีย่ืนแบบ (ภ.ร.ด.2) เกินกำหนดเดือน ก.พ. ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท (เป็นอำนาจพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง)
3. เง ินเพ ิ่ม  ะ กรณีไม่ขำระภาษีภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันลัดจากวันที่ได้รับแจ้งแบบประเม่น (ภ.ร.ด.8) ต้องเสียเงินเพ้ืม ดังน ี้

3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 2.5 ของภาษีด้างขำระ
3 .2 ไม่เกิน2 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของภาษีด้างขำระ 
3 .3 ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 7.5 ของภาษีด้างขำระ 
3 .4 ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพ่ิมร้อยละ 1 0 ของภาษีด้างขำระ
3.5 เกิน 4 เดือนข้ึนไป อปท. ม่อำนาจสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ต้องขอให้ศาลออกคำส่ังบังคับคดี

0  ข้อลัง เกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแก้11ฃ
1. ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือน ก.พ. หากเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับ
2. ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ไต้รับแจ้งการประเมิน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
3. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเกิน 4 เดือน อปท. มิอำนาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

คุ่ชอการป ฏ ิบ ัต ิ\ท น
องค์กรปกครองส่วนท้องทน



4. ตัวอย่างแนวคำพิพากษา
4.1 หนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งคำชี้ขาดเป็นคำสั่งทางปกครองที่ต้องให้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่อ ้างอิง ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุน 

ในการใช้ดุลพินิจ รวมถึงสิทธิของผู้เสียภาษีไว้ด้วย : ฎ.3542/2551, ฎ.2090/2553
4.2 การประเม ินโรงเร ือนท ี่ต ิดต ั้งส ่วนควบ โดยลดค ่ารายป ีลงเห ล ือ  1 ใน 3 ตามมาตรา 13 จะต ้องลดจากค ่ารายป ีของทร ัพย ่ส ิน  

ของส่วนควบรวมกัน มิใช่เฉพาะค่ารายปีของทรัพย่สินนั้นเท่านั้น : ฎ.5621/2536
4.3 การแจ้งการประเมินย้อนหลังในกรณีที่ผ ู้ร ับประเมินยังไม่ย ื่นแบบพิมพิ สามารถประเมินย้อนหลังได้ 10 ปี แต่กรณีที่ผู้'ร ับประเมิน 

ยื่นแบบพิมพิแล้วสามารถประเมินย้อนหลังได้ 5 ปี นับแต่วันสุดท้ายของเดือน ก.พ. ของ,ปีภาษี'ที่ผู้'รับประเมินยื่นแบบพิมพ์ : ฎ .1901/2548
4.4 การพิจารณาอุทธรณีควรพิจารณาโดยไม่ซักข้า : ฎ .1550/2482

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เ ยวข้อง
1. พระราชบัญณู้ติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย้สิน ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2535
3. หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ส ุด ท่ี มท 0 3 0 7 /ว  2 3 9 3  ลงวันที่ 10 ก ันยายน 2 5 3 6  เรื่อง ซ ักซ ้อมแนวทางการจ ัด เก ็บ  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 08 0 8 .ร/ว 2417 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซ ักซ้อมแนวทางการจัดเก็บ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.ร/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
ขององค่กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซ่องทางการให้บริการ

ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ช้ัน 4 
เบอร์โทรสำนักงาน: 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1429-1431 
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1430

ซ่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
1. ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อาคาร 4 ข้ัน 4
เบอร์โทรสำนักงาน: 0 2241 0755 1 0 2241 9000 ต่อ 1429-1431 
เบอร์โทรผู้รับผิดขอบ: 0 2241 0755 1 0 2241 9000 ต่อ 1430

2. เว็บไซต์ www.dla.gn.th “สายตรง สถ.” สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน
3. ศูนย์ดำรงธรรมท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น” 

หรือทาง QR CODE

ผ้จัดทำ นายชรินทร์ ลัจจามั่น ผัอำนวยการส่วนโยบายการคลังและพัฒนารายไต้
^  l l z To T 1 z I ■ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิน

สังกัด สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน

2 คุ่ชอการปฏ ิบ ัต ิงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องทน

http://www.dla.gn.th
http://www.dla.go.th


ผู้กำกับดูแล สถจ. อปท. ประซาซน
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา

ขนเตรียมการ
เตรียมแบบพิมพ์เอกสารต่างๆแ

ไม่พอใจการประฒิน ยื่นคำร้อง 
อุทธรณ์ (ภ.บ.ท. 12) ภายใน 30 วันII - 0

เสนอ ผวจ. 
เพื่อพิจารณา

แจ้งหนังสือวินิจฉัย 
อุทธรณ์ (ภ.บ.ท. 13)

แจ้งหนังสือ 
ประซาสัมพันธ์ 

ให้ทราบล่วงหน้าI
แจ้งใบประนรน 

ณ์.บ.ท.9, ภ.บ.ท.!อ) 
ซำระกาย่ใน ฌ.ย.

รับแบบ (ภ.บ.ท.ร) 
ตราจสอบความถกต้อง

I
ชำระเงินรับใบเสร็จ 

(ภ.บ.ท.11)

V ชำระเงินพร้อมเงินเพิ่ม
รับใบเสร็จ (ภ.บ.ท.!1)
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1 © บันทึกประเมิน 
รายการค่าภาษ ี เสนอ 
พนง.ประเมิน ลงนาม

ชำระเงินพร้อมเงินเพิ่ม รับใบเสร็จ (ภ.บ.ท.11)
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ขั้นตอนเกี่ยวข้องกับประซาซน [ J ขั้นตอนการปฏิบัติซองเจ้าหน้าที่

อัตราภาษี/ เงินเพิ่ม
1. อัตราภาษี

1.1 อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้เนบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา
1.2 ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดัง'นี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท 

ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท
1.3 กรณีประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก

1.3.1 ไม่ได้ทำด้วยตนเอง เซ่น ให้เช่า เสียกึ่งอัตรา
1.3.2 ทำด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท

1.4 กรณีที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า
2. เงินเพิ่ม

2.1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือน ม.ค. หรือภายในเวลาที่กำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
2.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
2.3 ไม่ชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. หรือภายในเวลาที่กำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของค่าภาษี

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแกไข

1. ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.บ.ท.ร ภายในเดือน ม.ค. หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
2. ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
3. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด อปท. มิอำนาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

คุ่ชอการปฏิบ ัต ิ\ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องทน



4. ตัวอย่างปัญหาที่เกิด
4.1 หนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นคำสั่งทางปกครองที่ต้องให้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณา และ 

ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ รวมถึงสิทธิของผู้เสียภาษีไว้ด้วย ตามแนวคำพิพากษา : ฎ.3542/2551, ฎ2090/2553
4.2 การแจ้งการประเมินย้อนหลังในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่ได้ยื่นแบบพิมพ์จะต้องกระทำภายใน 10 ปี
4.3 ท ี่ด ินท ี่จะต ้องย ื่นแบบแสดงรายการท ี่ด ิน (ภ .บ .ท .5) เพ ื่อเส ียภาษ ีบำร ุงห ้องท ี่ ต ้องเป ็นท ี่ด ินท ี่ม ิเอกสารส ิทธิ้ และไม่เป ็นที่ด ิน 

ในเขตปาสงวนแห่งชาติ หริอที่ดินที่ทางราชการสงวนไว้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ราษฎรไข้ประโยชน์ร่วมลัน

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกเขตเทศบาล (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2516
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0 3 1 0 .ร/ว 1132 ลงจันที่ 12 มีนาคม 2555 เรื่อง การบริหารจัดเก ็บภาษ ีบำร ุงท ้องท ี่ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 03 1 0 .ร/ว 4670 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบ ัต ิการบริหารจัดเก็บ 
ภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.ร/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0409/ว 315 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2534 เร่ือง การสำรวจเนื้อที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
7. หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 03 1 1 .ร/ว 403 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แนวทางการดำเน ินการจัดเก ็บภาษีบำรุงท ้องท ี่ 
ในเขตปาสงวนแห่งชาติ

ซ่องทางการให้บริการ
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อาคาร 4 ช้ัน 4 
เบอรโทรสำนักงาน: 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1429-1431 
เบอรโทรผู้รับผิดชอบ : 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1430

ซ่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน
1. ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ช้ัน 4
เบอรไทรสำนักงาน : 0 2241 0 75 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1430

2. เว็บไซต์ wwvy.dla.gn.th “สายตรง สถ.” สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน
3. ศูนย์ดำรงธรรมท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น”

หรือทาง QR CODE

เ ^

Y

ผู้จัดทำ นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อำนวยการส่วนโยบายการคลังและพัฒนารายไต้
ผู้รับรอง นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน

4. คุ่ชอการปฏ ิบ ัต ิงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องทน

http://www.dla.go.th


oy  ข ้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แนวทางการแกไข
1. ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบ ภ.ป.! ภายในเดือน มี.ค. หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
2. ผู้เส ียภาษีต้องชำระภาษีภายในกำหนด 15 วัน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม
3. กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนด 15 วัน อปท. มีอำนาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

คุ่ชอการปฏ ิบ ัต ิงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องทน



4. ตัวอย่างป้ญหาที่เกิด
4.1 หนังสือแจ้งการประเมินและแจ้งคำวิน ิจฉัยอุทธรณ์เป ็นคำสั่งทางปกครองที่ต ้องให้ข้อเท็จจริง ข ้อกฎหมายที่อ ้างอิง ข ้อพ ิจารณา และ 

ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ รวมถึงสิทธิของผู้เสียภาษีไว้ด้วย ตามแนวคำพิพากษา : ฎ.3542/2551, ฎ2090/2553
4.2 การแจ้งการประเมินย้อนหลังในกรณ์ที่ผู้ร ับประเมินยื่นแบบพิมพ์แล้วจะต้องกระทำภายใน 5 ปี
4.3 การพิจารณาอุทธรณ์ควรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
4.4 การยกเว้นภาษีป ็ายสำหรับป็ายภายในอาคารจะต้องพิจารณาพื้นที่ในการติดตั้งป ็าย (โดยมิพ้ืนที่ไม1เกิน 3 ตร.ม.)
4.5 การยกเว้นภาษีป ็ายต้องพิจารณาควบคู่ล ับกฎหมายอื่นที่เก ี่ยวข้องด้วย เซ่น การยกเว้นภาษีป็ายสำหรับโรงเรียนเอกซน ต้องเป็นไปตาม 

กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกซน และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกซน

ระเบียบ/ข้อกฎหมายV ไยว’ข้อง
1. พระราซบัญญัติภาษีป็าย พ.ศ. 2510 และที่แก้!ขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เรื่อง อ ัตราภาษีป ้าย
3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) เรื่อง การยกเว้นภาษีป ้ายภายในอาคาร
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0 8 0 8 .ร/ว 3431 ลงวันที่ 19 ต ุลาคม 2 5 5 2  เรื่อง แนวทางการพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพ 
การจัดเก็บรายไต้ขององค์กรปกครองส่วนห้องกี่น

ซ่องฑางการให้บริการ
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายไต้สำนักบริหารการคลังท้องถึน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องกี่น อาคาร 4 ซน 4
เบอร์โทรสำนักงาน: 0 2241 0755 1 0 2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รับผิดซอบ: 0 2241 0755 1 0 2241 9000 ต่อ 1430

ช่อง’ทางการติดต่อ/ร้องเรียน
1. ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องกิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ซน 4
เบอร์โทรสำนักงาน : 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1429-1431
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ : 0 2241 0 7 5 5 ,0  2241 9000 ต่อ 1430

2. เว็บไซต์ www.dla.gn.th. “สายตรง สถ..” สำนักบริหารการคลังท้องถ่ิน
3. ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอ๊ยดเพิ่มเติม

สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทางเว็บไซต์ สถ. w w w .dla.go.th หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น” 

หรือทาง QR CODE
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ผู้จัดห้า นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้'อำนวยการส่วนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ 
ผูร้ับรอง นางวิภา ธูสรานนท้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
สังกัด สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

คุ่ชอการปฏ ิบ ัต ิงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องทน

http://www.dla.gn.th
http://www.dla.go.th

