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หลกัการ 
  เพื่อใหก้ารลดหยอ่นภาษบี ารงุทอ้งทีใ่นเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง  เป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ยถูกตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย  และเพื่อลดรายจา่ยใหก้บัประชาชน 
 
 
 

เหตผุล 
  ดว้ยพระราชบญัญตัภิาษบี ารงุทอ้งที ่ พ.ศ. 2508  มาตรา  22  ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตัภิาษบี ารงุทอ้งที ่(ฉบบัที ่3)  พ.ศ. 2543  ไดก้ าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลออก
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพื่อลดหยอ่นจ านวนพืน้ทีท่ีไ่มต่อ้งเสยีภาษบี ารุงทอ้งที ่ ประกอบ 
กบัมาตรา  71  แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่5)  พ.ศ. 2546  จงึตราขอ้บญัญตันิี้ไว้  
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  โดยทีเ่ป็นการสมควรตราขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง ว่าดว้ยการ
ลดหยอ่นภาษบี ารงุทอ้งที ่พ.ศ. 2552 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2546 ประกอบกบัมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัิ
ภาษบี ารงุทอ้งที ่พ.ศ. 2508  ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัภิาษบี ารงุทอ้งที ่(ฉบบัที ่3)  พ.ศ. 
2543  โดยความเหน็ชอบจากสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง และนายอ าเภอปากช่อง  จงึตรา
ขอ้บญัญตัไิวด้งัต่อไปนี้ 
  ขอ้  1  ขอ้บญัญตันิี้เรยีกว่า “ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง  เรือ่ง  การ
ลดหยอ่นภาษบี ารงุทอ้งที ่พ.ศ. 2552” 
  ขอ้ 2  ขอ้บญัญตันิี้  ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง ตัง้แต่เมือ่ได้
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลองแลว้เจด็วนั  
  ขอ้ 3  บรรดาขอ้บญัญตั ิประกาศ ระเบยีบ  หรอืค าสัง่อื่นใดในส่วนทีไ่ดต้ราไวแ้ลว้ใน
ขอ้บญัญตันิี้  หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บญัญตันิี้  ใหใ้ชข้อ้บญัญตันิี้แทน 
  ขอ้ 4  ในขอ้บญัญตันิี้ 
  “ทีด่นิ” หมายความว่า พืน้ทีด่นิ และใหห้มายความรวมถงึพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขาหรอืทีม่นี ้า
ดว้ย 
  “เจา้ของทีด่นิ” หมายความว่า บุคคลหรอืคณะบุคคลไมว่่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรอื 
นิตบุิคคลซึง่มกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ หรอืครอบครองอยูใ่นทีด่นิทีไ่มเ่ป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน 
  “ปี” หมายความว่า ปีปฏทินิ 
  ขอ้ 5  ใหผู้ซ้ึง่เป็นเจา้ของทีด่นิในวนัที ่1 มกราคมของปีใด มหีน้าทีเ่สียภาษบี ารงุทอ้งที่
ส าหรบัปีนัน้จากราคาปานกลางของทีด่นิ 
  ขอ้  6  เจา้ของทีด่นิไมต่อ้งเสยีภาษบี ารงุทอ้งทีส่ าหรบัทีด่นิ  ดงัต่อไปนี้ 
  (1)  ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้พระราชวงัอนัเป็นส่วนสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 
  (2)  ทีด่นิทีเ่ป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิหรอืทีด่นิของรฐัทีใ่ชใ้นกจิการของรฐั หรอื
สาธารณะโดยมไิดห้าผลประโยชน์  
  (3)  ทีด่นิของราชการส่วนทอ้งถิน่ทีใ่ชใ้นกจิการของราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืสาธารณะ
โดยมไิดห้าผลประโยชน์ 
  (4)  ทีด่นิทีใ่ชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศกึษา หรอืการกุศลสาธารณะ 
  (5)  ทีด่นิทีใ่ชเ้ฉพาะศาสนกจิศาสนาใดศาสนาหน่ึง ทีด่นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องวดั ไมว่่าจะ
ใชป้ระกอบศาสนกจิศาสนาหนึ่งหรอืไม ่หรอืศาลเจา้ โดยมไิดห้าผลประโยชน์ 

(6)  ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะโดยมไิดร้บัประโยชน์ตอบแทน 
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(7)  ทีด่นิทีใ่ชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรอืการท่าเรอืของรฐั หรอืทีใ่ชเ้ป็น

สนามบนิของรฐั 
  (8)  ทีด่นิทีใ่ชต่้อเนื่องกบัโรงเรอืนทีต่อ้งเสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิอยูแ่ลว้ 
  (9)  ทีด่นิของเอกชนเฉพาะส่วนทีเ่จา้ของทีด่นิยนิยอมใหท้างราชการจดัใชเ้พื่อ
สาธารณประโยชน์โดยเจา้ของทีด่นิมไิดใ้ชห้รอืหาผลประโยชน์ในทีด่นิเฉพาะส่วนนัน้ 
  (10)  ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้ทีท่ าการขององคก์ารสหประชาชาต ิทบวงการช านญัพเิศษของ
สหประชาชาต ิหรอืองคก์ารระหว่างประเทศอื่น ในเมือ่ประเทศไทยมขีอ้ผกูพนัใหย้กเวน้ตามอนุสญัญา
หรอืความตกลง 
  (11)  ทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้ทีท่ าการสถานทตู หรอืสถานกงสุล  ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามหลกัถ้อยที
ถอ้ยปฏบิตัต่ิอกนั 
  (12)  ทีด่นิตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  ขอ้ 7  ภาษบี ารุงทอ้งทีท่ีเ่กบ็จากทีด่นิในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง 
นอกจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
  ขอ้ 8  ส่วนลด และค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็ภาษบี ารงุทอ้งที ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 
  ขอ้ 9  การส่งค าสัง่เป็นหนงัสอื หนงัสอืแจง้การประเมนิ หรอืหนงัสอือื่น ใหแ้ก่บุคคลใด 
ใหป้ฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
  (1)  ใหส้่งในเวลากลางวนัระหว่างพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์ก หรอืในเวลาท าการ 
  (2)  ใหส้่ง  ณ  ภมูลิ าเนาหรอืสถานทีท่ าการของผูร้บั หรอืใหส้่งโดยทางไปรษณยี์
ลงทะเบยีน 
  ถา้ไมพ่บผูร้บั ณ ภูมลิ าเนาหรอืสถานทีท่ าการของผูร้บั ใหส้่งแก่ผูซ้ึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ 
ซึง่อยู ่ณ ภมูลิ าเนา หรอือยูใ่นบา้นหรอืสถานทีท่ าการของผูน้ัน้ 
  ถา้ไมส่ามารถจะส่งตามวธิดีงักล่าวได ้ใหปิ้ดหนงัสอืนัน้ไวใ้นทีแ่ลเหน็ไดง้า่ย ณ 
ภมูลิ าเนาหรอืสถานทีท่ าการของผูน้ัน้ หรอืลงประกาศแจง้ความในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยสอง
ฉบบัหรอืโฆษณาดว้ยวธิอีื่น 
  เมือ่ไดป้ฏบิตักิารตามวธิกีารดงักล่าว และเวลาไดล้่วงพน้ไปไมน้่อยกว่าเจด็วนันบัแต่
วนัทีป่ฏบิตักิาร ใหถ้อืว่าบุคคลนัน้ไดร้บัหนงัสอืนัน้แลว้ 
  ขอ้ 10  บุคคลธรรมดาซึง่เป็นเจา้ของทีด่นิแปลงเดยีวหรอืหลายแปลงทีอ่ยูใ่นจงัหวดั
เดยีวกนั และใชท้ีด่นินัน้เป็นทีอ่ยูอ่าศยั ของตนเป็นทีเ่ลีย้งสตัวข์องตน หรอืประกอบกสกิรรมของตน  
ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง ใหล้ดหยอ่นไมต่อ้งเสยีภาษบี ารุงทอ้งทีเ่ป็นจ านวนสามไร่ 
  การลดหยอ่นตามเกณฑใ์นขอ้นี้ ใหไ้ดร้บัการลดหยอ่นส าหรบัทีด่นิทีอ่ยูใ่นจงัหวดั
นครราชสมีา จงัหวดัหนึ่งแต่จงัหวดัเดยีว 
  ขอ้ 11  ทีด่นิทีใ่ชเ้ป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรบัประโยชน์ตอบแทน  
อาจไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษบี ารงุทอ้งทีไ่ดเ้ฉพาะทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
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การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินและการส ารวจ 

  ขอ้ 12  ใหเ้จา้ของทีด่นิซึง่มหีน้าทีเ่สยีภาษบี ารงุทอ้งทีย่ ื่นแบบแสดงรายการทีด่นิเป็น
รายแปลงตามแบบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ขอ้ 13  ถา้บุคคลธรรมดาซึง่เป็นเจา้ของทีด่นิตาย เป็นผูไ้มอ่ยูต่ามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณชิยว์่าดว้ยเรือ่งสาบสญู หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ ใหผู้จ้ดัการ
มรดก หรอืทายาท  ผูร้บัมอบอ านาจ  ผูค้รอบครองทรพัยส์นิ  ผูอ้นุบาล  ผูพ้ทิกัษ์  หรอืผูจ้ดัการทรพัยส์นิ
แลว้แต่กรณ ีมหีน้าทีป่ฏบิตักิารตามขอ้ 12 
  ขอ้ 14  ถา้เจา้ของทีด่นิเป็นนิตบิุคคล ใหผู้จ้ดัการหรอืผูแ้ทนอื่นของนิตบิุคคลนัน้  
มหีน้าทีป่ฏบิตักิารตามขอ้ 12 
  ขอ้ 15  ถา้บุคคลหลายคนเป็นเจา้ของทีด่นิรว่มกนั ใหบุ้คคลเหล่านัน้มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
รว่มกนั ในการปฏบิตักิารตามขอ้ 12 
  ขอ้ 16  เมือ่กรรมสทิธิห์รอืการครอบครองของเจา้ของทีด่นิไดโ้อนไปยงับุคคลอื่น ใหผู้ร้บั
โอนมหีน้าทีร่ว่มกบัเจา้ของทีด่นิเดมิเสยีภาษบี ารงุทอ้งที่คา้งช าระไมเ่กนิหา้ปี รวมทัง้ปีสุดทา้ยทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงเจา้ของทีด่นิดว้ย ส่วนภาษบี ารงุทอ้งทีค่า้งช าระเกนิหา้ปี คงอยูใ่นความรบัผดิของเจา้ของ
ทีด่นิเดมิ 
  ความในวรรคก่อนมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูร้บัโอนซึง่ไดก้รรมสทิธิม์าในการขายทอดตลาดโดย
ค าสัง่ศาลหรอืค าสัง่ของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยใ์นคดลีม้ละลาย หรอืค าสัง่ขายทอดตลาด ตาม
พระราชบญัญตัภิาษบี ารงุทอ้งที ่พ.ศ. 2508 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
 

การช าระภาษีบ ารงุท้องท่ี 
  ขอ้ 17  ในการประเมนิภาษบี ารงุทอ้งที ่ใหเ้จา้พนกังานประเมนิค านวณภาษบี ารงุทอ้งที ่
และแจง้การประเมนิภายในเดอืนมนีาคม โดยปิดประกาศแจง้การประเมนิไว ้ณ ทีท่ าการก านนั และทีท่ า
การผูใ้หญ่บา้น 
  ในกรณทีีผู่ม้หีน้าทีเ่สยีภาษบี ารงุทอ้งทีไ่ดร้บัแจง้การประเมนิภายหลงัเดอืนมนีาคม  
ใหช้ าระภาษบี ารงุทอ้งทีภ่ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้การประเมนิ 
  ขอ้ 18  ใหผู้ม้หีน้าทีเ่สยีภาษบี ารงุทอ้งที่ ช าระภาษบี ารุงทอ้งที ่ภายในเดอืนเมษายน 
ของทุกปี 
   ขอ้ 19  ใหผู้ม้หีน้าทีเ่สยีภาษบี ารงุทอ้งทีน่ าเงนิไปช าระต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ ณ ทีท่ า
การองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลองทีท่ีด่นิของผูเ้สยีภาษบี ารงุทอ้งทีต่ ัง้อยู ่หรอืสถานทีอ่ื่นทีน่ายก 
องคก์ารบรหิารสวนต าบลโป่งตาลองก าหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว ้ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลโปง่ตาลองไม่น้อยกว่าสามสบิวนั 
  ขอ้ 20  การช าระภาษบี ารงุทอ้งทีน่ัน้ ใหถ้อืว่าเป็นการสมบรูณ์เมือ่ไดร้บัใบเสรจ็รบัเงนิที่
พนกังานเจา้หน้าทีผู่ม้หีน้าทีใ่นการนี้ไดล้งลายมอืชื่อรบัเงนิแลว้  เวน้แต่การช าระภาษตีามวรรคสอง 
  การช าระภาษบี ารงุทอ้งทีจ่ะช าระโดยการส่งธนาณตั ิตัว๋แลกเงนิของธนาคาร หรอืเชค็ที่
ธนาคารรบัรอง ทางไปรษณียล์งทะเบยีนไปยงัสถานทีต่ามขอ้ 19 กไ็ด ้โดยสัง่จ่ายใหแ้ก่องคก์ารบรหิาร 



              4 
ส่วนต าบลโปง่ตาลอง หรอืช าระโดยผ่านธนาคาร และใหถ้อืว่าวนัส่งทางไปรษณยี ์วนัช าระผ่านธนาคาร
เป็นวนัช าระภาษ ี 
  ขอ้ 21  ถา้ภาษบี ารงุทอ้งทีส่ าหรบัทีด่นิของเจา้ของเดยีวกนัในต าบลเดยีวกนั มจี านวน
ไมถ่งึหนึ่งบาท เป็นอนัไมต่อ้งเสยีภาษบี ารงุทอ้งทีส่ าหรบัทีด่นิแปลงนัน้ 
  ขอ้ 22  ภาษบี ารงุทอ้งทีจ่ านวนใดทีเ่จา้พนกังานประเมนิไดแ้จง้หรอืประกาศการประเมนิ
แลว้ ถา้มไิดช้ าระภายในเวลาทีก่ าหนดใหถ้อืเป็นภาษบี ารงุทอ้งทีค่า้งช าระ 
 

เงินเพ่ิม 
  ขอ้ 23  ใหเ้จา้ของทีด่นิเสยีเงนิเพิม่นอกจากเงนิทีต่อ้งเสยีภาษบี ารงุทอ้งที ่ในกรณแีละ
อตัราดงัต่อไปนี้ 
  (1)  ไมย่ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิภายในเวลาทีก่ าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละสบิของ
จ านวนทีต่อ้งเสยีภาษบี ารงุทอ้งที ่เวน้แต่กรณทีีเ่จา้ของทีด่นิไดย้ื่นแบบแสดงรายการทีด่นิก่อนทีเ่จา้
พนกังานประเมนิจะไดแ้จง้ใหท้ราบถงึการละเวน้นัน้ ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละหา้ของจ านวนเงนิทีต่อ้งเสยี
ภาษบี ารงุทอ้งที ่
  (2)  ยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิโดยไมถู่กตอ้งท าใหจ้ านวนเงนิทีจ่ะตอ้งเสยีภาษีบ ารุง
ทอ้งทีล่ดน้อยลง ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละสบิของภาษบี ารงุทอ้งทีท่ีป่ระเมนิเพิม่เตมิ เวน้แต่กรณทีีเ่จา้ของ
ทีด่นิไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการทีด่นิใหถู้กตอ้งก่อนทีเ่จา้พนกังานประเมนิแจง้การประเมนิ 
  (3)  ชีเ้ขตแจง้จ านวนเนื้อทีด่นิไมถู่กตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ โดยท าใหจ้ านวนเงนิที่
ตอ้งเสยีภาษบี ารงุทอ้งทีล่ดน้อยลง ใหเ้สยีเงนิเพิม่อกีหนึ่งเท่าของภาษบี ารงุทอ้งทีท่ีป่ระเมนิเพิม่เตมิ 
  (4)  ไมช่ าระภาษบี ารงุทอ้งทีภ่ายในเวลาทีก่ าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่รอ้ยละยีส่บิสีต่่อปีของ
จ านวนเงนิทีต่อ้งเสยีภาษบี ารงุทอ้งที ่เศษของเดอืนใหน้ับเป็นหนึ่งเดอืน ทัง้นี้ไมใ่หน้ าเงนิเพิม่ตาม (1) 
(2) หรอื (3) มาค านวณเพื่อเสยีเงนิเพิม่ตาม (4) ดว้ย 
  ขอ้ 24  เงนิเพิม่ใหถ้อืว่าเป็นภาษบี ารงุทอ้งที่ 
 

เจ้าพนักงานประเมิน 
  ขอ้ 25  ในการปฏบิตัหิน้าที ่ใหเ้จา้พนกังานประเมนิมอี านาจดงัต่อไปนี้ 
  (1)  เขา้ไปในทีด่นิหรอืสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งแก่การจดัเกบ็ภาษบี ารุงทอ้งทีข่องผูม้หีน้าที่
เสยีภาษบี ารงุทอ้งทีใ่นระหว่างพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์ก หรอืในเวลาท าการ เพื่อสอบถามบุคคล
ใดๆ หรอืตรวจสอบ ตรวจคน้บญัชหีรอืเอกสาร หรอืยดึ อายดับญัช ีหรอืเอกสาร เพื่อทราบว่าผูม้หีน้าที่
เสยีภาษบี ารงุทอ้งที ่ไดป้ฏบิตักิารถูกตอ้งตามพระราชบญัญตัภิาษบี ารงุทอ้งที ่พ.ศ. 2508 แกไ้ขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 หรอืไม่ 
  (2)  มหีนงัสอืเรยีกผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษบี ารงุทอ้งทีห่รอืบุคคลซึง่เกีย่วขอ้งมาใหถ้อ้ยค าหรอื
ส่งบญัชหีรอืเอกสารมาตรวจสอบ 
  ขอ้ 26  เมือ่ปรากฏว่าเจา้ของทีด่นิซึง่เป็นผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษบี ารงุทอ้งทีม่ไิดย้ื่นแบบ
แสดงรายการทีด่นิตามขอ้ 12 ใหเ้จา้พนกังานประเมนิมอี านาจแจง้การประเมนิยอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิสบิปี
นบัแต่วนัทีเ่จา้พนกังานประเมนิไดท้ราบว่าเจา้ของทีด่นิยงัมไิดย้ืน่แบบแสดงรายการทีด่นิ 
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ขอ้ 27  เจา้ของทีด่นิผูใ้ด ไดร้บัแจง้การประเมนิภาษบี ารุงทอ้งทีแ่ลว้ เหน็ว่าการประเมนิ

นัน้ไมถู่กตอ้ง มสีทิธอุิทธรณ์ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัได ้โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจา้พนกังานประเมนิตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้การประเมนิ เมือ่เจา้พนกังานประเมนิ
ไดร้บัอุทธรณ์แลว้ ใหเ้สนออุทธรณ์นัน้ตามล าดบัจนถงึผูว้่าราชการจงัหวดั 
  การอุทธรณ์ไมเ่ป็นการทุเลาการเสยีภาษบี ารุงทอ้งที ่เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิากผูว้่า
ราชการจงัหวดัใหร้อค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ หรอืค าพพิากษาของศาล 
  ขอ้ 28  ขัน้ตอนการปฏบิตัเิกีย่วกบัการอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัภิาษบี ารงุ
ทอ้งที ่พ.ศ. 2508  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
  ขอ้ 29  ผูใ้ดฝา่ฝืนขอ้บญัญตันิี้ มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัภิาษบี ารงุทอ้งที ่ 
พ.ศ. 2508 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และมโีทษปรบัไมเ่กนิหนึ่งพนับาท 
  ขอ้ 30  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง มหีน้าทีร่กัษาการตามขอ้บญัญตัน้ีิ 
และใหม้อี านาจออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค าสัง่ เพื่อปฏบิตักิารตามขอ้บญัญตันิี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 22  เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2552 
 
 

(ลงชื่อ)         ทองหล่อ  ชา้งสทีา 
     (นายทองหล่อ  ชา้งสทีา) 

   นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง 
   

ขอรบัรองว่ารา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ฉบบัน้ีไดผ้่านความเหน็ชอบจาก
สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง  ในคราวประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง   
สมยัวสิามญั  สมยัที ่ 1  เมื่อวนัที่  29  เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2551  จรงิ 

 
 
    (ลงชื่อ)         บุญเรอืง  อนุรกัษา 
         (นายบุญเรอืง  อนุรกัษา) 
        ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโปง่ตาลอง 

 
  เหน็ชอบ 
 

(ลงชื่อ)     คณธีปิ  บุณยเกตุ 
(นายคณธีปิ  บุณยเกตุ) 
  นายอ าเภอปากช่อง 

 


