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สวัสดีค่ะ...  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ 

ผลการด าเนินการ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

ต าบลบางเก่า  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวของ

เทศบาลต าบลบางเก่า ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562  

ซึ่งเทศบาลต าบลบางเก่าได้ตระหนักถึงภารกิจในการบริการ

ประชาชนและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเทศบาล

ต าบลบางเก่าเป็นส าคัญ พร้อมๆกับการพัฒนาให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านค่ะ... และรอการติดตามผลงาน

ต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางเก่าในฉบับหน้านะคะ  ฝากพ่อแม่

พี่น้องชาวต าบลบางเก่าและต าบลใกล้เคียงดูแล  สุขภาพ  

ด้วยความห่วงใย  จากทีมงานเทศบาลต าบลบางเก่า  
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กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลบางเก่า ประจ าปี 2562 

                        เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562  เทศบาลต าบลบางเก่าได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  น าโดย 
นางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า และนายพานิช แสงประไพ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางเก่า พร้อม
ด้วยคณะพนักงานเทศบาลต าบลบางเก่า  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเก่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน   และชาวบ้านผู้สูงอายุ
ของต าบลบางเก่า เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ณ ศาลาริมน้ าวัดบ้านท่า ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมจะมีนันทนาการของผู้สูงอายุร่วมกัน และจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ าด าหัวขอพร
ผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  
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พิธีเปิด (Kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เทศบาลต าบลบางเก่าเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ และเปิด
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอ าเภอชะอ าเป็นประธานในพิธี
เปิด และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ าในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ผ่านมา 
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ประชุมสภาต าบลบางเก่า 

            ด้วยนายพานิช แสงประไพ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ ท่ี 13  พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางเก่า โดยมีการพิจารณา
ทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางเก่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... 
 2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางเก่า เรื่อง การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. ... 
 3. การขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ 
 4. การถอนสภาพท่ีสาธารณะประโยชน์ 
 5. โครงการปรับปรุงสระน้ าสาธารณะประโยชน หมู่ 7 บ้านบางเกตุ 
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โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ (การท าน้ ายาลา้งจาน) 

       เทศบาลต าบลบางเก่าได้จัดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ (การท าน้ ายาล้างจาน)  ในวันท่ี 22-24 พฤษภาคม พ.ศ.  2562 
โดยลงพื้นที่ท้ัง 9 หมู่บ้าน เพื่อใหป้ระชาชนได้น าเอาความรู้ในการท าน้ ายาล้างจานไปใช้ประโยชน์ในการท าน้ ายาใช้เองในครัวเรือน 
และเป็นแนวทางส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มจากโครงการ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
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การแขง่ขันกฬีาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2562 

                       เทศบาลต าบลบ้านลาดได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2562 โดยมี
เทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 15 เทศบาล โดยจัดขึ้นท่ีสนามกีฬาโรงเรียนบ้านลาดวิทยา โดยมีนายชัยยะ อังกินันทน์ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย  จ.อ.อภิชาต แก้วโกศล นายกเทศมนตรีต าบลบ้านลาด ใน
ฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส่วนราชการ ผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานจากแต่ละเทศบาล เข้าร่วมการ แข่งขัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย เพ่ือให้เกิดผลดีต่อร่างกายและจิตใจ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ของแต่ละหน่วยงานได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา เรียนรู้การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัยซึ่งกันและกัน อีก
ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งเป็นกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของแต่ละเทศบาล ซึ่งจะ
ส่งผลให้ภารกิจในหน้าที่การงานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย  กีฬา
สนุกเกอร์ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเล่ย์บอล กีฬาเปตอง กีฬาเซปักตะกร้อ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งท าการแข่งขันระหว่าง 
วันท่ี 26 เมษายน - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  



ตรวจรับงานจ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

หมู่ 8 บ้านม่วง (สายนาป่าช้า) 

             คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเก่าได้ด าเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 บ้านม่วง (สายนาป่าช้า) ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกับการระงับอัคคีภยั

เบื้องต้นส าหรับประชาชน 

 ในวันท่ี 7-28  มิถุนายน พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลบางเก่า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นส าหรับประชาชน โดยได้รับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของเทศบาลเมืองชะอ า ใน
การให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันทรัพย์สินและรักษาชีวิตของประชาชน รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เตาแก๊สที่ถูกต้อง 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก โดยลงพื้นที่ท้ัง 9 หมู่บ้าน 
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จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

 เทศบาลต าบลบางเก่า ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยลงพื้นที่หมู่ท่ี 1-9 ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ท่ีผ่านมา 
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คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเก่า 

 เทศบาลต าบลบางเก่าด าเนินการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพื่อให้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) มีความ
สอดคล้องและและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทฺธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 )  ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบางเก่า  
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 อบรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลบางเก่า 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลต าบลบางเก่าได้จัดท าโครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด น าโดย นายเทวิน หริ่งระรี่ รองนายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า และคณะพนักงาน
เทศบาลต าบลบางเก่า โดยจัดอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในต าบลบางเก่า
และเฝ้าระวังการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่เด็กและเยาวชนในชุมชน ณ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 
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ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกดิ 2562 

   
        คนท้อง แม่ลูกอ่อน เตรียมตัว! ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก 2562 เริ่มสิ้น พ.ค.น้ี เช็คเงื่อนไขเลย 
                    ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็น
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัว เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเร่ิมปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป 
                    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ด าเนินการขับเคลื่อนงาน ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
          1. การจัดท าระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
ประกอบด้วย 5 หมวด โดยหมวดแรก คือ 1.การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
          2. การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
          3. การประกาศรายชื่อและการบันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
          4. การตรวจสอบสิทธิ์และการส้ินสุดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
          5. การจ่ายเงินและการติดตามเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
          ซึ่งเด็กที่รับเงินอุดหนุนฯ ดังกรณีดังกล่าวนั้น มี 3 กรณี ดังนี้ 
 1. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่
ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายคุรบ 6 ปีบริบูรณ์ 
 2. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไม่เคยได้รับ
สิทธิ์มาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ทอ้งถิ่น หากเอกสารหลักฐานถกูต้องครบถ้วนจะได้รับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงทะเบยีนจนถงึมีอายคุรบ 6 ปี
บริบูรณ์ 
 3.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กรณีมาลงทะเบียนในปงีบประมาณ 2562 จะได้รับ
สิทธิ์นับจากวันที่เด็กเกดิจนถงึอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว (30 กันยายน 2562) จะได้รับเงินนับ
จากวันที่ลงทะเบยีนเป็นต้นไปจนถงึอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ 
          เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่ 
 : แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01) 
 : แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 
          แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04) 
 : ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก 
 : ส าเนาทะเบียนบ้านของบดิามารดาของเด็ก 
 : ส าเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแมแ่ละเด็ก หน้าที่ 1 
 : ส าเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว 
 : ส าเนาหน้าบญัชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 : หนังสือมอบอ านาจ กรณีที่พ่อแม่ของเด็กไม่สามารถไปลงทะเบยีนเองได้ ทั้งนี้ ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนพร้อมกบัรับรอง
ส าเนาของผู้รับอ านาจมาด้วย 
          ขั้นตอนการไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่ 
 : คัดกรองคุณสมบัติ 
 : กรอกเอกสารด้วยตนเองในแบบ ดร.1 และ ดร.2 พร้อมกับแนบเอกสารการลงทะเบียน 
 : เจ้าหน้าทีต่รวจสอบสถานะครัวเรือน เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้ผู้รับรองลงชื่อในแบบ
รับรองสถานะครัวเรือน (ดร.2) 
 : ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ภายใน 3 วันท าการ และลงประกาศเป็นเวลา 15 วัน 
 : โอนเงินเข้าบัญชผีู้มสีิทธิ์ 

https://th.theasianparent.com/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/
https://th.theasianparent.com/%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-6-%e0%b8%9b%e0%b8%b5/
https://th.theasianparent.com/%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-6-%e0%b8%9b%e0%b8%b5/
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ส านักปลัด 

โครงการ/กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลบางเก่าจะด าเนินการจัดงานแห่เทียน
พรรษาประจ าปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษสื์บสานวฒันธรรมประเพณี และเป็นการเสริมสร้างความสามคัคี
ของแต่ละหมู่บา้นในการฟ้ืนฟปูระเพณีไทย ณ วดัโตนดหลวงและวดัสมุทรคาม (วดับา้นท่า) 

โครงการปลูกป่าอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเน่ืองในโอกาสพระชนมพรรษา 
67  พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลา้เจา้อยูห่วั 
 วนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลบางเก่าจะด าเนินการจดัโครงการปลูกป่า
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเ น่ืองในโอกาสพระชนมพรรษา 67  พรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 10 เพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภกัดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระองคท่์าน ณ ริมถนนสองขา้งทาง 
 

โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ 

ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที่ 3 คร้ังท่ี 1 
 วนัท่ี 1  สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. มีก าหนดจดัประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 
คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 

โครงการ/กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ 

 โครงการ/กจิกรรมที่จะด าเนินการ 

จ่ายเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอาย ุคนพิการ และป่วยเอดส์ 
 ในเดือนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลบางเก่าจะด าเนินการจ่ายเบ้ีย
ยงัชีพใหก้บัผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูป่้วยเอดส์ โดยลงพ้ืนแจกเบ้ียทั้ง 9 หมู่บา้น 

โครงการเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริ กิตต์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี 9 
 ในวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลบางเก่าจะด าเนินการจดัโครงการปล่อยพนัธ์
สตัวน์ ้ าในวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
ณ ท่าเทียบเรือ หมู่ 5 บา้นปากคลอง ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
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สรุปกฎหมายภาษทีี่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 

     วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย  13 มีนาคม 2562 

      วันเริ่มการเก็บภาษี   1 มกราคม 2563 

  (มาตรา 2) 

 

กฎหมายอืน่ๆ ที่ถูกยกเลกิโดยกฎหมายนี้ 

      พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดินรวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

       พ.ร.บ. ภาษีบ ารุงท้องที่รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

       พ.ร.บ. ก าหนดราคาปานกลางของที่ดินส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้อบงที่  

 (มาตรา 3) 

 

ยกเว้นเพิม่เตมิช่วง 3 ปีแรก 

      1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการเกษตรของบุคคลธรรมดา ยังไม่ต้องเสียภาษีใดๆตามกฎหมายนี้  

 (มาตรา 96 ) 

         2. ผู้ที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบ ารุงท้องที่และต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากกฎหมายนี้ส่วนต่าง 

เมื่อเทียบแบบเดิม จะได้บรรเทาภาระ ดังน้ี 

     1) ปีที่  1 :จ่ายแบบเดิม + 25% ของส่วนต่างๆ 

     2) ปทีี่ 2 :จ่ายแบบเดิม + 50% ของส่วนต่างๆ 

     3) ปีที่ 3 :จ่ายแบบเดิม + 75% ของส่วนต่างๆ 

  (มาตรา 97) 

 

ใครเป็นผู้จ่ายภาษีและจา่ยเมือ่ไหร่? 

        ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้น ซึ่งตัวเลขต่างๆที่

อธิบายไป เป็นอัตราต่อปี ก็คือต้องจ่ายทุกปี (มาตรา 9) โดยต้องช าระภายในเดือนเมษายนของปีนั้น  

 (มาตรา 46)  

  

(TIF เพิ่ม)...ดังนั้น  ถ้ามีการขายสินทรัพย์ระหวา่งปีผูข้ายซึ่งจ่ายภาษีไปแล้ว อาจขอให้ผู้ซื้อชดเชยให้ด้วย หรือไม่ก็รวม/บวกเข้าไปใน

ราคาซื้อขายโดยค านวณสัดสว่นของปี ณ วันซื้อขาย 

 

เป็นการจ่ายภาษีให้ใคร? 

         ไม่ได้เป็นการจ่ายเข้าส่วนกลาง เช่น กรมสรรพากร หรือ กระทรวงการคลัง แต่จะจ่ายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา แต่ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)    

อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562 

(มาตรา 5 และ 49)  
/อัตราภาษี ในช่วง 2 ปีแรก  



 

อัตราภาษี ในช่วง 2 ปีแรก              อัตราภาษี ในช่วง 2 ปีแรก  (เริ่มนับวันแรก 1 มกราคม 2563)  

 กรณีทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ไดท้ าประโยชนต์ามควรแก่สภาพ            กรณีใช้ประกอบเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

อัตราภาษีในช่วงเวลาปกติ (หลัง 2 ปีแรก)            ประเภทและมูลค่าสิง่ปลูกสร้างที่ได้รบัยกเว้นภาษีถาวร คืออะไรบ้าง ?

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มที่ 1.20% แต่ถ้ายังปล่อยทิ้ง จะเพิ่ม 0.30% ทุก 3 ปี (มาตรา 43) 

 

 

  อัตราภาษี ในช่วง 2 ปีแรก  

  กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบุคคลธรรมดาใช้อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน  

 

 

 

 

 

 

 

  

 ให้เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาทแรก (มาตรา 4 ) มาหักก่อน แล้วจึงน าส่วนที่เหลือมามาค านวณตามตารางน้ี (มาตรา 95 ) เช่น บ้าน

พร้อมที่ดิน 75 ล้านบาท หัก 50 ล้านบาทแรก เหลือสุทธิ 25 ล้านบาท จึงจะเสียภาษี 25 X 30 = 7,500 บาท แต่ถ้าบ้านพร้อมที่ดิน 50 ล้านบาทพอดีก็จะไม่เสีย

ภาษีเลย (50 - 50 = 0 ) 

จดหมายข่าว เทศบาลต าบลบางเก่า เมษายน-มิถุนายน 2562 



จดหมายข่าว เทศบาลต าบลบางเก่า เมษายน-มิถุนายน 2562 

จาก...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



จดหมายข่าว เทศบาลต าบลบางเก่า เมษายน-มิถุนายน 2562 

สูตรน้ าผักผลไม้ล้างพิษ 

ท าเองได้ง่ายๆไม่ยากเย็น มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยจ้า 
      บรอกโคลี 100 กรัม 
      คะน้า 100 กรัม 
      ผักชีฝรั่ง 25 กรัม 
      แอปเบิ้ล 200 กรัม 
      ขึ้นฉ่าย 50 กรัม 
 
ขั้นตอนการท า…ง่ายมากๆ 
 
      1. คั้นน้ าผักบรอกโคลี คะน้า ผักชีฝรั่ง แอปเปิ้ลและขึ้นฉ่าย ด้วยเครื่องแยกกาก 
      2. น าน้ าผักที่ได้มาผสมรวมกันท้ังหมด 
      3. เสิร์ฟเครื่องดื่มพร้อมใส่น้ าแข็งก้อน เพื่อเป็นเครื่องดื่มเย็น 
      4. ตกแต่งด้วยใบคะน้า หรือผักชีฝรั่ง ตามใจชอบ 
 
คุณประโยชน์ ดีๆ จากเคร่ืองด่ืมสีเขียวมรกตแก้วนี้ มีสรรพคุณสุดยอดในการล้างพิษ 
  
      “ผักใบเขียว” จะฟื้นฟูตับที่อ่อนล้า  
      “ผักชีฝรั่ง” มีฤทธ์ิขับปัสสาวะอ่อน ๆ ให้สังกะสีและเกลือแร่ บ ารุงตับ  
      “ขึ้นฉ่าย” ช่วยท าความสะอาดตับ ระบบน้ าเหลืองและยังช่วยระบบย่อยอาหารอีกด้วย  
      “แอปเปิ้ล” ช่วยในการขับถ่ายและล้างพิษออกจากล าไส้ใหญ ่ได้ดี นอกจากน้ันยังพบว่าแอปเปิ้ลมีสารฟลาโวนอยด์และ
สาร ออกซิแดนทส์ูง ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็ง  
 
ข้อห้ามในการล้างพิษ 
      น้ าหนักตัวของคุณต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร เป็นโรคเบาหวานประเภทท่ีหนึ่ง อยู่
ระหว่างการรับยารักษาโรคไต เป็นโรคตับขั้นรุนแรง เพื่อสุขภาพที่ดี ที่คุณสามารถท าเองได้ที่บ้าน ลองน าไปท ากันดูนะคะ 
 
     

 แหล่งที่มา :http://women.thaiza.com 

http://women.thaiza.com/
http://women.thaiza.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/
http://women.thaiza.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9/330621/



