
 

รายละเอียดตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัดที่ 4.3  :  จํานวนที่เพิ่มขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่นําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
       ไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ 

หน่วยวัด :  จํานวน (แห่ง) 

น้ําหนัก  :  ร้อยละ 5 

คําอธบิาย  :  
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย หมายถึง เทศบาลที่นําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้  
  2. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่นําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไป
ใช้ในการจัดเก็บรายได้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้จากเดิมซึ่งมีจํานวน 213 แห่ง (แบ่งเป็น ปี พ.ศ. 2553 จํานวน 
116 แห่ง และปี พ.ศ. 2554 จํานวน 97 แห่ง) 
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บ
รายได้พิจารณาจาก 
      3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบรายช่ือและประเภทภาษีของบุคคลที่อยู่ในข่าย               
เสียภาษี ทั้งที่เคยชําระภาษีและยังไม่เคยชําระภาษีจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. 4) และทะเบียนคุมผู้ชําระ
ภาษี (ผ.ท. 5) เพ่ือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวมาชําระภาษีตามกําหนด 
      3.2 เมื่อมีผู้มาย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อมูลทรัพย์สินจากแบบแสดงรายการเสียภาษีกับทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. 4) ให้ถูกต้องตรงกัน และบันทึก 
รหัสประจําแปลงที่ดินเพ่ิมเติมลงในแบบแสดงรายการเสียภาษี (ภ.ร.ด. 2, ภ.บ.ท. 5, และ ภ.ป. 1) 
      3.3 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. 4) และทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท. 5) ของบุคคลที่อยู่ในข่ายต้องชําระ
ภาษีแต่ยังไม่ได้มาย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี หรือย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีแล้ว แต่ยังไม่ได้มาชําระ
ภาษี และจัดทําหนังสือแจ้งติดตามเร่งรัดให้มาเสียภาษีโดยเร็ว 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เกณฑ์การใหค้ะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1 2 3 4 5 

จํานวนที่ เ พ่ิมขึ้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่นําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ 

จํานวน 87 92 97 102 107 (แห่ง) 
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รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีวั้ด หน่วยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินที่ นํ า  
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการ
จัดเก็บรายได้ 

ร้อยละ - 116 97 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลจากเทศบาลเป้าหมายให้แลว้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายปิติภณ  โพธ์ิใต้   โทรศัพท์ 0-2241-9041 

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด : 1. นางอุมาพรรณ  อินทรศ์ร ี  โทรศัพท์ 0-2241-0755  
   2. นายถวัลย์ชัย  ถึงถิ่น   โทรศัพท์ 0-2241-9000 ต่อ 1424 
   3. นายสมชาย  ศรีเรือง   โทรศัพท์ 0-2241-8898 ต่อ 1425 
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แนวทางการสนับสนนุการดําเนนิงานของสําหรบัสาํนักงานท้องถ่ินจังหวัดในการติดตามผล 
“ตัวชี้วัดที่ 4.3 : จํานวนทีเ่พิ่มขึ้นขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทีน่าํแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สนิ 

ไปใช้ในการจัดเก็บรายได”้ 
 
 1. ให้จังหวัดแจ้งเทศบาลเป้าหมายทราบว่า ได้กําหนดให้การนําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน             
ไปใช้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล จํานวน 192 แห่ง) เป็นตัวช้ีวัด                
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และให้รายงานผลการดําเนินงาน                
ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 330 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  เร่ือง แนวทางการนําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้                                                                                                        

 2. ให้เทศบาลเป้าหมายรายงานผลการดําเนินงานให้จังหวัด ดังน้ี 
 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นระบบ
เอกสาร ให้ดําเนินการดังน้ี  

(1) สําเนาหนังสือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีมาชําระ
ภาษี จํานวน 3 ราย ต่อ 1 แห่ง 

(2) สําเนาแบบยื่นแสดงรายการชําระภาษี (ภ.ร.ด.2 ภ.บ.ท.5 และ ภ.ป.1) ซึ่งได้บันทึก              
เลขรหัสประจําแปลงที่ดินว่าได้มีการตรวจสอบกับทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี 
(ผ.ท.5) แล้ว จํานวนแบบละ 3 ราย ต่อ 1 แห่ง 

(3) สําเนาหนังสือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี               
มาชําระภาษี กรณีไม่ชําระภาษีตามกําหนด จํานวน 3 ราย ต่อ 1 แห่ง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด            
แจ้งเตือนไม่ถึง 3 ราย ให้สําเนามาเท่ากับจํานวนรายที่แจ้งเตือน 

(4) สําเนาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5) ของบุคคล              
ตามข้อ (1) – (3)   

2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์และมีการจัดเก็บภาษีด้วยระบบโปรแกรมดังกล่าว ให้ดําเนินการดังน้ี 

(1) สําเนาหนังสือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี มาชําระภาษี 
จํานวน 3 ราย ต่อ 1 แห่ง 

(2) สําเนาแบบแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8, ภ.บ.ท.9 และ ภ.ป.3) ซึ่งได้บันทึกเลขรหัส
ประจําแปลงที่ดินว่าได้มีการตรวจสอบกับทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5) แล้ว 
จํานวนแบบละ 3 ราย ต่อ 1 แห่ง 

(3) สําเนาหนังสือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี               
มาชําระภาษี กรณีไม่ชําระภาษีตามกําหนด จํานวน 3 ราย ต่อ 1 แห่ง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด            
แจ้งเตือนไม่ถึง 3 ราย ให้สําเนามาเท่ากับจํานวนรายที่แจ้งเตือน 

(4) สําเนาทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5) ของบุคคล               
ตามข้อ 2.1 – 2.3 

(5) สําเนาหนังสือตามข้อ 2.1 – 2.2 และสําเนาทะเบียนตามข้อ 2.4 ให้ใช้สําเนาที่ได้              
พิมพ์ออกจากโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2.3 ให้ประทับตรามุมบนขวาของสําเนาเอกสารตามข้อ 2.1 – 2.2 ข้อความว่า “ตัวช้ีวัด”               
ด้วยหมึกสีแดง    

อน่ึง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้จัดเก็บภาษีด้วยระบบโปรแกรมดังกล่าวให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ
ข้อ 1 

3. ให้จังหวัดรวบรวมสําเนาเอกสารตามข้อ 1 – 2 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ภายในวันที่     
30 พฤษภาคม 2555   
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รายชื่อเทศบาลเป้าหมายการนําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิไปใช้ในการจัดเก็บรายได้  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 

ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาล 
1 กระบ่ี คลองท่อม เทศบาลตําบลคลองท่อมใต้ 
2 กาญจนบุร ี ทองผาภูมิ เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 
3 กาญจนบุร ี ท่ามะกา เทศบาลตําบลหวายเหนียว 
4 กาญจนบุร ี ท่ามะกา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 

กาญจนบุร ี พนมทวน 5 เทศบาลตําบลพนมทวน 
กาฬสินธ์ุ คําม่วง 6 เทศบาลตําบลคําม่วง 
กาฬสินธ์ุ ยางตลาด 7 เทศบาลตําบลโคกศรี 
กาฬสินธ์ุ สมเด็จ 8 เทศบาลตําบลสมเด็จ 

9 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ เทศบาลตําบลโนนศิลา 
กําแพงเพชร คลองขลุง 10 เทศบาลตําบลคลองขลุง 
กําแพงเพชร คลองขลุง 11 เทศบาลตําบลท่ามะเขือ 
กําแพงเพชร พรานกระต่าย 12 เทศบาลตําบลพรานกระต่าย 

13 ขอนแก่น บ้านแฮด เทศบาลตําบลบ้านแฮด 
14 ขอนแก่น มัญจาคีร ี เทศบาลตําบลนาข่า 
15 ขอนแก่น มัญจาคีร ี เทศบาลตําบลมัญจาคีร ี

ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 16 เทศบาลตําบลท่าพระ 
17 ขอนแก่น สีชมพู เทศบาลตําบลสีชมพู 
18 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลตําบลหนองแก 
19 ขอนแก่น หนองสองห้อง เทศบาลตําบลหนองสองห้อง 

จันทบุรี ท่าใหม ่20 เทศบาลตําบลหนองคล้า 
21 จันทบุรี มะขาม เทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม่ 

จันทบุรี เมืองจันทบุรี 22 เทศบาลตําบลบางกะจะ 
23 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองท่าช้าง 
24 จันทบุรี สอยดาว เทศบาลตําบลทรายขาว 

ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว 25 เทศบาลตําบลดอนฉิมพล ี
26 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว เทศบาลตําบลศาลาแดง 

ฉะเชิงเทรา บางปะกง 27 เทศบาลตําบลท่าสะอ้าน 
28 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ เทศบาลตําบลบ้านโพธ์ิ 

ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา 29 เทศบาลตําบลนครเน่ืองเขต 
30 ชลบุรี เกาะจันทร์ เทศบาลตําบลเกาะจันทร์ 

ชลบุรี เกาะสีชัง 31 เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 
32 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลตําบลหนองชาก 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาล 
33 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลตําบลท่าบุญม ี
34 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลตําบลอ่างศิลา 
35 ชัยนาท วัดสิงห์ เทศบาลตําบลวัดสิงห์ 
36 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา 
37 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลสามง่ามท่าโบสถ ์
38 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลหนองแซง 
39 ชัยนาท หันคา เทศบาลตําบลหันคา 
40 ชุมพร พะโต๊ะ เทศบาลตําบลพะโต๊ะ 
41 ชุมพร สวี เทศบาลตําบลนาโพธ์ิ 
42 เชียงราย เชียงของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
43 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 
44 เชียงราย แม่จัน เทศบาลตําบลจันจว้า 
45 เชียงราย แม่จัน เทศบาลตําบลแม่จัน 
46 เชียงราย แม่จัน เทศบาลตําบลสันทราย 
47 เชียงราย แม่สรวย เทศบาลตําบลเวียงสรวย 
48 เชียงราย แม่สาย เทศบาลตําบลแม่สาย 
49 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลตําบลเวียงชัย 
50 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง เทศบาลตําบลบ้านเหล่า 
51 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลตําบลเวียงป่าเป้า 
52 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลตําบลไชยปราการ 
53 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลตําบลสันมหาพน 
54 เชียงใหม่ สันกําแพง เทศบาลตําบลต้นเปา 
55 เชียงใหม่ สันกําแพง เทศบาลตําบลสันกําแพง 
56 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลตําบลแม่โจ ้
57 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลตําบลยางเน้ิง 
58 ตรัง ย่านตาขาว เทศบาลตําบลย่านตาขาว 
59 ตรัง สิเกา เทศบาลตําบลควนกุน 
60 นครปฐม กําแพงแสน เทศบาลตําบลกําแพงแสน 
61 นครปฐม นครชัยศรี เทศบาลตําบลนครชัยศรี 
62 นครปฐม นครชัยศรี เทศบาลตําบลห้วยพลู 
63 นครปฐม บางเลน เทศบาลตําบลลําพญา 
64 นครปฐม สามพราน เทศบาลตําบลอ้อมใหญ ่
65 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม 
66 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลตําบลโนนไทย 
67 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลตําบลตะขบ 
68 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลตําบลจอหอ 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาล 
69 นครราชสีมา สีคิ้ว เทศบาลตําบลสีคิ้ว 
70 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ ่ เทศบาลตําบลเชียรใหญ ่
71 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา เทศบาลตําบลท่าศาลา 
72 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง 
73 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลปากนคร 
74 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ เทศบาลตําบลหินตก 
75 นครศรีธรรมราช สิชล เทศบาลตําบลสิชล 
76 นครศรีธรรมราช หัวไทร เทศบาลตําบลหัวไทร 
77 นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว เทศบาลตําบลเก้าเลี้ยว 
78 นครสวรรค์ โกรกพระ เทศบาลตําบลโกรกพระ 
79 นครสวรรค์ ตาคลี เทศบาลตําบลช่องแค 
80 นครสวรรค์ พยุหะคีรี เทศบาลตําบลพยุหะ 
81 นครสวรรค์ ลาดยาว เทศบาลตําบลลาดยาว 
82 นครสวรรค์ หนองบัว เทศบาลตําบลหนองบัว 
83 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลตําบลบางม่วง 
84 นราธิวาส แว้ง เทศบาลตําบลแว้ง 
85 น่าน เชียงกลาง เทศบาลตําบลเชียงกลาง 
86 น่าน เวียงสา เทศบาลตําบลกลางเวียง 
87 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลตําบลละหานทราย 
88 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง 
89 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง 
90 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลตําบลธัญบุรี 
91 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลตําบลลําไทร 
92 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี เทศบาลตําบลกุยบุรี 
93 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ 
94 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน เทศบาลตําบลบ้านกรูด 
95 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี เทศบาลตําบลปราณบุรี 
96 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตําบลคลองวาฬ 
97 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลตําบลเจ้าเจ็ด 
98 พะเยา แม่ใจ เทศบาลตําบลแม่ใจ 
99 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลตําบลควนขนุน 
100 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลตําบลตะโหมด 
101 พัทลุง ป่าบอน เทศบาลตําบลป่าบอน 
102 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลตําบลวังตะกู 
103 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลตําบลวังกรด 
104 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลตําบลเนินมะปราง 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาล 
105 พิษณุโลก บางระกํา เทศบาลตําบลบางระกํา 
106 พิษณุโลก วัดโบสถ์ เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ 
107 เพชรบุรี บ้านแหลม เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
108 แพร่ ลอง เทศบาลตําบลบ้านปิน 
109 แพร่ สูงเม่น เทศบาลตําบลสูงเม่น 
110 แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบาลตําบลหนองม่วงไข่ 
111 มหาสารคาม บรบือ เทศบาลตําบลบรบือ 
112 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลตําบลลําใหม ่
113 ยะลา ยะหา เทศบาลตําบลยะหา 
114 ยะลา รามัน เทศบาลตําบลโกตาบารู 
115 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลกองดิน 
116 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลทุ่งควายกิน 
117 ระยอง บ้านค่าย เทศบาลตําบลมาบข่า 
118 ระยอง บ้านฉาง เทศบาลตําบลบ้านฉาง 
119 ระยอง วังจันทร์ เทศบาลตําบลชุมแสง 
120 ราชบุรี จอมบึง เทศบาลตําบลจอมบึง 
121 ราชบุรี จอมบึง เทศบาลตําบลจอมบึง 
122 ราชบุรี ดําเนินสะดวก เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก 
123 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
124 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลตําบลปากท่อ 
125 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลตําบลบ้านเลือก 
126 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลตําบลเขางู 
127 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลลําปางหลวง 
128 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลศาลา 
129 ลําปาง เกาะคา เทศบาลตําบลศาลา 
130 ลําปาง แม่พริก เทศบาลตําบลแม่ปุ 
131 ลําปาง วังเหนือ เทศบาลตําบลวังเหนือ 
132 ลําพูน บ้านโฮ่ง เทศบาลตําบลบ้านโฮ่ง 
133 ลําพูน ป่าซาง เทศบาลตําบลป่าซาง 
134 ลําพูน ป่าซาง เทศบาลตําบลม่วงน้อย 
135 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลเวียงยอง 
136 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลอุโมงค์ 
137 ลําพูน แม่ทา เทศบาลตําบลทาปลาดุก 
138 ลําพูน แม่ทา เทศบาลตําบลทาสบเส้า 
139 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลล้ี 
140 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลภูเรือ 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาล 
141 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ เทศบาลตําบลกันทรารมย์ 
142 สกลนคร กุดบาก เทศบาลตําบลกุดบาก 
143 สกลนคร กุสุมาลย์ เทศบาลตําบลกุสุมาลย์ 
144 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลตําบลวานรนิวาส 
145 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลตําบลสว่างแดนดิน 
146 สกลนคร อากาศอํานวย เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
147 สงขลา เทพา เทศบาลตําบลเทพา 
148 สงขลา ระโนด เทศบาลตําบลระโนด 
149 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลตําบลนาสีทอง 
150 สงขลา สะเดา เทศบาลตําบลปริก 
151 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา 
152 สตูล ทุ่งหว้า เทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
153 สตูล เมืองสตูล เทศบาลตําบลคลองขุด 
154 สตูล ละงู เทศบาลตําบลกําแพง 
155 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
156 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลตําบลกระดังงา 
157 สมุทรสงคราม บางคนที เทศบาลตําบลบางนกแขวก 
158 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลตําบลทับกวาง 
159 สระบุรี บ้านหมอ เทศบาลตําบลบ้านหมอ 
160 สระบุรี มวกเหล็ก เทศบาลตําบลมวกเหล็ก 
161 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลตําบลวิหารแดง 
162 สระบุรี เสาไห้ เทศบาลตําบลเสาไห้ 
163 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลหินกอง 
164 สระบุรี หนองแค เทศบาลตําบลหนองแค 
165 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม เทศบาลตําบลทุ่งเสล่ียม 
166 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลบ้านกล้วย 
167 สุพรรณบุร ี บางปลาม้า เทศบาลตําบลบ้านแหลม 
168 สุพรรณบุร ี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสวนแตง 
169 สุพรรณบุร ี สองพี่น้อง เทศบาลตําบลทุ่งคอก 
170 สุพรรณบุร ี หนองหญ้าไซ เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ 
171 สุพรรณบุร ี อู่ทอง เทศบาลตําบลกระจัน 
172 สุพรรณบุร ี อู่ทอง เทศบาลตําบลจรเข้สามพัน 
173 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก เทศบาลตําบลดอนสัก 
174 สุราษฎร์ธานี พนม เทศบาลตําบลพนม 
175 สุรินทร ์ ชุมพลบุรี เทศบาลตําบลชุมพลบุรี 
176 สุรินทร ์ ท่าตูม เทศบาลตําบลท่าตูม 
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ที่ จังหวัด อําเภอ เทศบาล 
177 สุรินทร ์ ศีขรภูม ิ เทศบาลตําบลระแงง 
178 สุรินทร ์ สําโรงทาบ เทศบาลตําบลสําโรงทาบ 
179 หนองคาย เซกา เทศบาลตําบลศรีพนา 
180 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลตําบลหนองสองห้อง 
181 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-นํ้าคํา 
182 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลตําบลจําปี 
183 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลหนองเม็ก 
184 อุตรดิตถ์ ตรอน เทศบาลตําบลบ้านแก่ง 
185 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลตําบลท่าปลา 
186 อุตรดิตถ์ บ้านโคก เทศบาลตําบลบ้านโคก 
187 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตําบลด่านนาขาม 
188 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลเขมราฐ 
189 อุบลราชธานี โขงเจียม เทศบาลตําบลบ้านด่าน 
190 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลตําบลนาส่วง 
191 อุบลราชธานี นํ้ายืน เทศบาลตําบลนํ้ายืน 
192 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลตําบลอุบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


