๒๕ – ๒๐ – ๐๑

แบบแสดงรายการทดน
เพอชาระภาษบารงทองท ประจาป พ.ศ. .................................. ถง ป พ.ศ. ..................................

ช+อผ-ช& เขต / ผ-ย+น .................................................................................................
อย-บานเลขท .................... หม-ท .......... ถนน ....................................................
ตรอก / ซอย ................................... ตาบล .........................................................
อาเภอ ................... จงหวด ........................... โทร. ...........................................

ส8ขาภ*บาล ..........................................................................................................
เทศบาล ..............................................................................................................
อาเภอ .................................................................................................................
จงหวด ...............................................................................................................

หนวยท .................................................................
เลขสารวจท ..........................................................
หม-ท ............ ตาบล ..............................................

ช+อผ-ช& เขต / ผ-ย+น ................................................................................................
อย-บานเลขท .................... หม-ท .......... ถนน ....................................................
ตรอก / ซอย ................................... ตาบล .........................................................
อาเภอ ................... จงหวด ........................... โทร. ...........................................

ภ.บ.ท.๕

ภ.บ.ท.๕

ส,วนน&สาหร#บเจาพนน#กงานกรอก

(ท,อนน&มอบใหเจาของทดน)
----------------

หมายเลขทะเบยนร#บยน
................. / ..................
วนท ........./........./.........

หมายเลขทะเบยนทดน
................. / ..................
วนท ........./........./.........

ใหเชา

ของตน
ใหเชา
ของตน
ใหเชา
ของตน

ขาพเจาเป!นเจาของทดนในจ#งหว#ดน&รวม ...................... แปลง และไดรบการลดหยอนไวแลวทอาเภอ ................................ จานวน .................... จ"งขอลดหยอนในคร& งน& เพราะใชเป)นทด*น ..................... จานวน ..................
รายการคดคานวณค,าภาษ
รายการทดน
ล#กษณะการทาประโยชน+
ทอยเล& ยง
ประกอบ
เน+&อทด*นทตอง
ทด*นท
อตราภาษไรละ
เง*นภาษ
จานวนเน+&อทด*น
จานวนเน+&อทด*น ไดรบลดหยอน
ราคา
ทวางเปลา
ชาระภาษ
อาศย
สตว5
กส*
ก
รรม
ประ ระ เลข
สถานทต&ง
ต&งอยไมตอง
แปลง
ช+อผ-ถ+อ
ปาน
หร+อไมทา อ+นๆ
ไมลมล8ก ไม
เภท วาง ทด*
ของทด*น
หนวย
ชาระ
ท
กรรมส*ทธ*2รวม
กลาง
ประโยชน5 (ระบ8)
ทด*น ท น
หม-ท / ตาบล
ท
ภาษตาม ไร งาน วา ไร งาน วา ไร งาน วา บาท สต. บาท สต.
ไร งาน วา
ย+น
(ไรละ)
ตามควร
๘ (๘)
ตน

ทด*นต&งอย-หนวยท ...................................................
เลขสารวจท .............................................................
หม-ท ............... ตาบล ..............................................
อาเภอ ............................. จงหวด ............................

ช+อเจาของทด*น ........................................................
อย-บานเลขท ........... หม-ท .......... ถนน ...................
ตรอก/ซอย ........................ ตาบล ...........................
อาเภอ ........................... จงหวด ..............................
ช+อผ-ถ+อกรรมส*ทธ*2รวม .............................................
.................................................................................

เน+&อทด*นท& งหมด .................... ไร ........ งาน ...... วา
เน+&อทด*นทตองชาระภาษ ....... ไร ......... งาน ...... วา
รวมเง*นภาษทตองชาระ .................. บาท ......... สต.

รวมเน+&อทด*น
ขาพเจาขอร#บรองว,าขอความขางตน ถ/กตอง และครบถวน
ตามความเป!นจรงทกประการ
ลงช+อ ............................................................ ผ-ย+น
วนท ............. / ........................ / ....................
ตรวจถ/กตอง
ลงช+อ ............................................................ เจาหนาท
วนท ............. / ........................ / ....................

(ใหเขยนเคร+องหมาย  ลงในชองตาง ๆ ตามลกษณะการทาประโยชน5ในทด*น)
ขาพเจาขอร#บรองว,าขอความขางตน ถ/กตอง และครบถวน
ตามความเป!นจรงทกประการ
ลงช+อ ............................................................ ผ-ช& เขต
วนท ............. / ........................ / ....................
ลงช+อ ............................................................ เจาพนกงานสารวจ
วนท ............. / ........................ / ....................

ลงช+อ ...................................... เจาพนกงานประเม*น
ลงช+อ ............................................. เจาพนกงานประเม*น
วนท ............. / .......................... / .....................

(.......................................... )
วนท ......... / ................ / .............

โปรดเก!บร#กษาไวใหด และนามาดวยทกคร#&ง
ทท,านมาตดต,อชาระภาษบารงทองท

คาแนะนา

1.
โปรดตรวจสอบจานวนเน+&อทด*น
และจานวนเง*นภาษบาร8งทองท หากทานม
ขอสงสยหร+อเห)นวาผ*ดพลาดขอใหปร"กษา
เจาหนาทโดยดวน
2.
ภาษบาร8งทองทจะตองชาระภายใน
ตนเด+อนมกราคม - ส*&นเด+อนเมษายนของท8ก
ป หากพนกาหนดระยะเวลาดงกลาวแลว
ทานจะตองชาระเง*นเพ*มอกรอยละ ๒ ตอ
เด+อน
3.
เง*นภาษบาร8งทองท ททานไดชาระ
ไปแลว ทานจะไดรบใบเสร)จรบเง*นจากเจา
หนาทท8กคร& ง โดยจะตองมจานวนเง*นททาน
ชาระ และมลายม+อช+อของพนกงานเจาหนาท
ลงช+อรบเง*นไวเป)นหลกฐาน
4.
ถามการเปลยนแปลงเกยวกบทด*น
เชน จานวนทด*น เป)นเจาของทด*น ใหมหร+อ
เปลยนแปลงการใชประโยชน5ในทด*น ใหรบ
แจงตอเจาหนาททนท
---------------------

ร/ปล#กษณะทดนททาการสารวจ

แปลงท

ร/ ปล#กษณะทดน

ทศเหนอ

อาณาเขตทดนแต,ละแปลง
ทศใต
ทศตะว#นออก

ทศตะว#นตก

