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เรื่อง ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไช ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ท่ี กค ๐๖๐๘.๐๙/ ๒๓๘๖

ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ว่าได้แจ้งยอดเงินรายได้ 

จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตขายสุราและนำส่งเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน และเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามหลักฐานการโอนเงิน เมื่อวันที ่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาออกใบเสร็จรับเงินในนาม “สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์” 
และส่งกลับไปยังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ เลขที่ ๒/ ๑ ถนนประซานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง 
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสVก'ข อภิขัยวิศรุตกุล)
รองผู้ว่าราซการจังหวัด ปฎิบัตรา'‘ขการแทน 

ผู้ว่าราขการจังหวัดอุดรดิตถื

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
กลุ่มงานการเงินบัญชี และการตรวจสอบ 
โทร. ๐๕๕ -  ๔๐๓๐๐๘ ต่อ ๕ 
ผู้'ประสาน/รัตนา 0๙๓ ๑๓เอ๙๓๗®
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เรื่อง ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดตถํ ......................................  1
อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ท่ี มท.๘๘๖.๕/ ๐๗๒๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

๒. หนังสือสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอุดรดิตค์ ท่ี กค๐๖๐๘.๐๙/ ๒๓๖ส! ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๔๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักฐานการโอบเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ขุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุตรดิตถ์ให้แจ้งการจัดเก็บรายได้แฑนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และนำเงินท ี่จ ัดเก ็บส ่งเข ้าบ ัญชีเง ินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด {มหาซน} 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ดรองรับไว้ เพื่อจะไต้ทราบว่าเป็นรายได้ประ๓ ทใด และจากหน่วยงานไหน น้ัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถึ ฃอแจ้งยอดเงินรายได้จ ัดเก ็บจากค่าใบอนุญาตขาย 
ส ุราและนำส ่งเข ้าบ ัญชีองค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น ประจำเด ือน ก ันยายน และเด ือน ต ุลาคม ๒๔๖๔ 
ตามหลักฐานการโอบเงินเข้าบ ัญชีท ี่แนบมาพร้อมสิ่งท ี่ส ่งมาด้วย และเม ื่อฟานตรวจสอบแล้วกรุณาออก 
ใบเสร็จรับเงินใบนาม "สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรดืตถ์” และส่งกลับไปยัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
อุดรดิตถ์ เลขที่ ๒/ ๑ ถนนประซานัมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดืตถ่ จังหวัดอุดรดืตถ์ ๔๓๐๐๐ ต่อไป 
ด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรดืตถ์ ขอยกเลิกหนังสือที่ กค ๐๖๐๘ .๐๙/ ๒๓๖๓ 
ลงวับท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ เร่ือง ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อนึ๋ง ท ่านสามารถเป ็ดด ูรายละเอ ียดได ้ท ี่เว ็บไซต ํสำน ักงาบสรรพสาม ิตพ ื้นท ี่อ ุดรด ืตถ ์ 
ก{ปว://บน:3โ3ชเบ6X056.30๔11 หัวข้อ “คลังข้อมูล”

จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ช่ืนซม)
สรรพสามิตพื้นที่อุดรดิตส์

ฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๔๑ ๑๗๖๗,๐ ๔๔๔๑ ๗๗๔๓
โทรสาร ๐ ๔๔๔๑ ๗๖๗
หมายเหตุ หนังสือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์



สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอุตรดิตถ์ 
ถนนประขานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

V© พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เร่ือง ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดืตถ์
อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ี มท.๘๘๖.๕/ ๐๗๒๗ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

๒. หนังสือสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอุตรดิตถ์ ท่ี กค๐๖๐๘.๐๙/ ๒๓๖๓ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕

สงท่ีส่งมาด้วย หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๑ ขุด
ตามหนังสือท่ีอ้างถึง จังหวัดอุตรดิตถ์ให้แจ้งการจัด๓นรายได้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และนำเงินที่จัดเก็บส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) 
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปีดรองรับไว้ เพ่ือจะได้ทราบว่าเบ็เนรายได้ประเภทใด และจากหน่วยงานไหน น้ัน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ขอแจ้งยอดเงินรายได้จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตขาย 
สุราและนำส่งเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดีอน กันยายน และเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ตามหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีที่แนบมาพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย และเมือท่านตรวจสอบแล้วกรุณาออก 
ใบเสร็จรับเงินในนาม “สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดืตถึ” และส่งกลับไปยัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
อุดรดิตถึ เลขที่ ๒/ ๑ ถนนประขานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ ต่อไป 
ด้วย จักขอบคุณยง ทั้งนั้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ขอยกเลิกหนังสือที่ กค ๐๖๐๘.๐๙/ ๒๓๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เร่ือง ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อนง ท่านสามารถเปีดดูรายละเอียดได้ที่เว ็บไชต'สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ ุตรติตถ์ 
เาเ1โ)://บแลโลชแ.6X056.3๐.1+1 หัวข้อ “คลังข้อมูล”

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถึอ

7 "  !
(นายสันติ ข่ืนชม)

สรรพสามิตพ้ืนท่ีอุดรติตถ์

ฝายอำนวยการ
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๑ ๑๗๖๗1๐ ๕๕๔๑ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๗๖๗
หมายเหตุ หนังสือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
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1 006 2976003629 ษช โ’ลโ! อบด บ้านคาน เว้าหฟ้ อปท. ?66ขบ03013 29.10
2 006 2976003645 ษช. 8 3 โ! เทศบาอตำบอ บ้านค่านนาขาม เว้าหฟ้ อปท. 866ขบ03013 29.11
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7 006 5106060559 แฬ โ3สโ! อบค ตํยจฺมพอ เว้าหฟ้ อปท. 866ขบ03013 87.31
8 006 5106060567 แ!ช โ’ลโ! อบค บ้าคาย เว้าหฟ้ อปท. 866ขบ03013 29.11
9 006 5106060575 แ!๘ โ3สโ! อมต ฝายหอาง เว้าหฟ้ อปท. 866ฃบ03013 29.11

10 006 5106060613 ษช โ33 โ! อบด น่าพี้ เว ้าหปี อบ้ท. 866ขบ03013 29.11
11 006 5106060656 ษช, ? 3 โ! อบต น่าหมัน เว ้าหป็ อปท. 866ขบ03013 29.11
12 006 5106060680 ษช โ’ลโ! อบต บอทอง เว้าหฟ้ อปท. 866ขบ03013 58.21
13 006 5106060796 ษช 93©! เทศบาอตำบล บ้านเกาะ เว้าหฟ้ อปท. ?56ขบ03013 115.41
14 006 5106060834 ษช โ’3 โ! เทศบาลตำบอ ท่าเสา เว้าหฟ้ อปท. 866ขบ03013 29.11
15 006 5176007673 แ1ช 8 3 โ! อบต ในเมิอง เว ้าหป็ อปท. 866ขบ03013 29.11
16 006 5176007789 แ ผ  โ’3โ! อบต. คอาม เว้าหฟ้ อปท. 866ขบ03013 29.11
17 006 5276002770 แ ! ช โ ’3โ! เทศบาอตำบอ ตาอน เว้าหฟ้ อปท. โ*66ฃบ03013 29.11
18 006 5276002800 ษช. โ’3โ! อบต. Xงแตง เว้าหฟ้ อปท. โ*66ขบ03013 29.11
19 006 5276002819 ษ ช โ ,ลโ! เทศบาอตำบอ บ้านแก่ง เว ้าหปี อปท. 866ขบ03013 29.11
20 006 5376004406 ษช. 8 3 โ! อบต หัวยม่น เว ้าหป็ อปท. 866ขบ03013 29.10
21 006 5376004422 ษ ช โ ' 3 โ! อบต มวงเอิดค้น เว้าหฟ้ อปท. 866ขบ03013 194.00
22 006 5376004430 แ!ช 8 3โ! อบต. บ้านฝาย เว้าหฟ้ อปท. 866ฃบ03013 29.10
23 006 5376004457 1!ช โ’3 โ! เทศบาอตำบอ น่าบ้าค เว้าหฟ้ อปท. 866ขบ03013 194.00
24 006 5376004554 น ช โ ’ลโ! อบต. บ่อเมึ๋ย เว้าห!© - ชบ้ท โ66ขบ03013 223.10
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