
ภ.ด.ส. ๑

หมายเหตุ ลักษณะการท าประโยชน์ทีดิ่น ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิง้ไวว้า่งเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแกส่ภาพ
5. ใช้ประโยชน์หลายประเภท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...........................................................................

อายุ
สิ่งปลูก
สร้าง 
(ป)ี



ค่าเสื่อม 
(ร้อยละ)

รวมราคา
ประเมินที่ดนิ 

(บาท)

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง
ตามบญัชี

กรมธนารักษ์

ที่

รวมราคา
ประเมินของ
ที่ดนิและ

สิ่งปลูกสร้าง

ราคาประเมิน
ตอ่ ตร.ว. 

(บาท)

ลักษณะการ
ท าประโยชน์

ตร.ว.

ค่าเสื่อม

ราคาประเมินทุนทรัพยข์องสิ่งปลูกสร้าง

ลักษณะ
สิ่งปลูกสร้าง 
(ตกึ/ไม/้ครึ่ง
ตกึครึ่งไม)้งาน

ราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้าง

หลังหัก
ค่าเสื่อม 
(บาท)

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยข์องทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง

ค านวณ
เปน็ ตร.ว.

ที่
ลักษณะการ
ท าประโยชน์

หักมูลค่าฐาน
ภาษีที่ไดร้ับ

ยกเว้น 
(ล้านบาท)

ราคาประเมินทุนทรัพยข์องที่ดนิ

จ านวนเน้ือที่ดนิ
ราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้าง
ตอ่ ตร.ว.

ประเภทที่ดนิ

คงเหลือราคา
ประเมิน
ทุนทรัพย์

ที่ต้องเสียภาษี 
(บาท)

รวมราคา
สิ่งปลูกสร้าง 

(บาท)ไร่

คิดเปน็สัดส่วน
(ร้อยละ)

ขนาดพ้ืนที่
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ราคาประเมินของ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างตามสัดส่วน
การใช้ประโยชน์

เลขที่
เอกสารสิทธิ์



ภ.ด.ส. ๒

หมายเหตุ : ลักษณะการท าประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

ลักษณะการ
ท าประโยชน์

ที่ตั้งอาคารชุด/
ห้องชุด

คงเหลือ
ราคาประเมิน

ทุนทรพัย์
ทีต่้องเสียภาษี 

(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ที่

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...........................................................................

หักมูลค่า
ฐานภาษี

ที่ได้รับการ
ยกเว้น 
(บาท)

แบบบัญชรีาคาประเมนิทุนทรพัย์อาคารชดุ/ห้องชดุ

เลขทะเบียน
อาคารชุด

ชื่ออาคารชุด/
ห้องชุด

ราคาประเมิน
อาคารชุด/ห้อง

ชุด (บาท)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ม. 

(บาท)

ขนาดพ้ืนที่รวม 
(ตร.ม.)

 

เลขที่ห้องชุด



อ่ืนๆอยู่อาศัย
ประกอบ

เกษตรกรรม
อยูอ่าศัย

บ้านเลขที่

ประเภท
สิ่งปลูกสรา้ง
(ตามบัญชี

กรมธนารกัษ์)

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

ชือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน....................................................

ตร.ว.
ที่

ประเภท
ที่ดิน อ่ืนๆ

หมายเหตุ
งาน

อายุโรงเรอืน
หรอื

สิ่งปลูกสรา้ง 
(ปี)

รายการสิ่งปลูกสรา้งรายการที่ดนิ

 ภ.ด.ส. ๓

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

ใช้
ประโยชน์

หลาย
ประเภท

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ว.)

ว่างเปล่า/
ไม่ท า

ประโยชน์

แบบบญัชีรายการทีด่ินและสิง่ปลูกสรา้ง

ที่ประกอบ
เกษตร
กรรม

ลักษณะ
สิ่งปลูกสรา้ง

(ตึก/ไม/้
ครึ่งตึกครึ่งไม)้

จ านวนเน้ือที่ดิน

หน้าส ารวจ

ต าแหน่งที่ดิน

เลขที่
เอกสาร
สิทธิ์ เลขที่ดิน

ขนาดพ้ืนที่รวม
ของสิ่งปลูกสรา้ง 

(ตร.ม.)

สถานที่ตั้ง 
(หมู่ที/่ชุมชุน,

ต าบล) ไร่



 ภ.ด.ส. ๔

หมายเหตุ
อยู่อาศัย อ่ืนๆ

ว่างเปล่า/
ไม่ท าประโยชน์

ลักษณะการท าประโยชน์ (ตร.ม.)

แบบบัญชรีายการห้องชดุ
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน....................................................

ที่ ชื่ออาคารชุด
ขนาดพ้ืนที่รวม 

(ตร.ม.)อ าเภอ
เลขทะเบียน
อาคารชุด

เลขที่ห้องชุด

ที่ตั้ง

โฉนดเลขที่ หน้าส ารวจ ต าบล



ภ.ด.ส. 5 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

เขียนที่.................................................. 
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ............... 

  ข้าพเจ้า..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี .........................หมู่ที่.... ....... 
ถนน.............................................ต าบล......................................................อ าเภอ............ ................................... 
จังหวัด..............................................ขอยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
  ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท 

  1. ที่ดิน จ านวน..................แปลง ดังนี้ 

    1.1 แปลงที่......ตั้งอยู่หมู่ที่.................ถนน..................................ต าบล.................................  
อ าเภอ.....................................จังหวัด..........................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือส าคัญ........................... 
เนื้อท่ีดิน............ไร่.................งาน.................ตร.ว. เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ท าประโยชน์.......................... ................... 
ตั้งแต่วันที่...................เดือน............................พ.ศ. ........................... 

ฯลฯ 

  2. สิ่งปลูกสร้าง  จ านวน......................หลัง  ดังนี้ 
    2.1 หลังที่............ตั้งอยู่หมู่ที่...................ถนน.....................................ต าบล........................  
อ าเภอ.................................จงัหวัด..............................บนทีด่ินเลขท่ีโฉนดหรือหนังสือส าคัญ.............................. 
ขนาดพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง...................ตร.ม. เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ท าประโยชน์........................................... ............ 
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ท าประโยชน์.................................................................................................... ........... 
ตั้งแต่วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ....................... 

ฯลฯ 

  3. อาคารชุด/ห้องชุด จ านวน.................ห้อง ดังนี้ 
     3.1 อาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องท่ี......................... 
ตั้งอยู่หมู่ที่.............ถนน..................ต าบล...........................อ าเภอ...........................จังหวัด...... ........................... 
บนที่ดินเลขท่ีโฉนดหรือหนังสือส าคัญ............................................ขนาดพ้ืนที่อาคารชุด/ห้องชุด................ตร.ม. 
เดิมอาคารชุด/ห้องชุดนี้ใช้ท าประโยชน์............................................................บัดนี้  อาคารชุด/ห้องชุดดังกล่าว 
ใช้ท าประโยชน์.......................................................................................... ............................................................ 
ตั้งแต่วันที่.................เดือน......................พ.ศ. ................... 

ฯลฯ 
                                                            
 
 

                                                                 (ลงชื่อ)...................................................ผู้แจ้ง 
                                               (.............................................) 

 
 

                                                                 (ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง 
                                                                          (...........................................) 
                                                                   ต าแหน่ง............................................... 





 ภ.ด.ส. ๗

ชื่อเจา้ของที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง/เจา้ของที่ดนิ/ผู้ครอบครองที่ดนิ...............................................................................................................................................................................

         หมายเหตุ : ลักษณะการท าประโยชน์ ๑. ประกอบเกษตรกรรม
๒. อยู่อาศัย
๓. อื่นๆ
๔. ทิ้งไวว้า่งเปล่าหรือไมไ่ด้ท าประโยชน์ตามควรแกส่ภาพ
5. ใชป้ระโยชน์หลายประเภท

จ านวน
ภาษีที่ต้อง

ช าระ
(บาท)

จ านวนเน้ือที่ดิน
ค านวณเปน็

 ตร.ว.
ที่

ค่าเสือ่ม
ที่

ลักษณะ
การท า

ประโยชน์ ไร่ งาน ตร.ว.

แบบแสดงรายการค านวณภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภท
ที่ดิน/เลขที่

ค านวณราคาประเมินทนุทรัพย์ของที่ดิน ค านวณราคาประเมินทนุทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง
อัตรา
ภาษี

(ร้อยละ)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ว. 

(บาท)

ราคาประเมิน
ของที่ดิน 

(บาท)

ประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง

ขนาดพ้ืนที่
สิ่งปลูกสร้าง 

(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
ต่อ ตร.ม. 

(บาท)

คงเหลือ
ราคาประเมนิ

ทุนทรัพย์
ที่ต้องช าระ 

(บาท)

รวมราคา
ประเมิน

สิ่งปลูกสร้าง 
(บาท)

อายุ
โรงเรือน 

(ปี)

คิดเป็น
ค่าเสือ่ม
(บาท)

ราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้าง

หลังหกั
ค่าเสื่อม (บาท)

รวมราคา
ประเมินของ

ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

(บาท)

หกัมูลค่า
ฐานภาษี
ที่ได้รับ
ยกเว้น 
(บาท)



ภ.ด.ส.๘

ชื่อเจ้าของอาคารชุด/ห้องชุด..............................................................................................................

หมายเหตุ : ลักษณะการท าประโยชน์ ๑. อยู่อาศัย
๒. อื่นๆ
๓. ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

 

หักมูลค่าฐานภาษี
ที่ไดร้ับการยกเวน้ 

(บาท)

คงเหลือราคา
ประเมิน
ทุนทรพัย์

ที่ต้องช าระภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

จ านวนภาษี
ที่ตอ้งช าระ

(บาท)

แบบแสดงรายการค านวณภาษีอาคารชุด/ห้องชุด

ที่
ชื่ออาคารชุด

/ห้องชุด
เลขทะเบียน
อาคารชุด

ที่ตั้งอาคารชุด/
ห้องชุด

ลกัษณะ
การท าประโยชน์

เลขที่ห้องชุด
ขนาดพ้ืนที่รวม 

(ตร.ม.)

ราคาประเมิน
ตอ่ ตร.ม.
(บาท)

ราคาประเมินอาคาร
ชุด/ห้องชุด

(บาท)









ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขรับที่................................../...................... 
วันท่ี................................................................ 
เวลำ............................................................น. 

 
 
 
 
 

ค าร้องขอแก้ไขบัญชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามมาตรา ๓๒ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
อ าเภอห้วยแถลง  นม  30240 
 

วันที่..................เดือน..................................พ.ศ.............. 

 

เร่ือง  ขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
ข้าพเจ้า.......................................................บัตรประจ าตัวประชาชน - - - -  

อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................... ..
แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ............................ ................จังหวัด...................................................
โทรศัพท์....................................... 
2. กรณีเป็นนิติบุคคล 

ข้าพเจ้า.......................................................บัตรประจ าตัวประชาชน - - - -  
มีส านักงานใหญ่เลขที่...........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................................. ......
แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ............................ ................จังหวัด...................................................
โทรศัพท์.....................................................โดย นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน  - - - -   ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   ตามหนังสือรับรอง  
ของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท................................................................ลงวันที่..........................................................
(แนบหนังสือรับรอง  และหนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี)) 
3. ข้าพเจ้า ได้รับแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง  
3.1 รายการที่ดิน ล าดับที่......................................... ที่ดิน จ านวน..........................แปลง  ข้าพเจ้าขอแก้ไขรายการที่ดิน  
ดังนี้ 

(1) แปลงที่..................ตั้งอยู่หมู่ที่.................. ถนน........................................ต าบล.....................................................
อ าเภอ............................................จังหวัด...................................................เลขที่โฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ป.ก. หรือหนังสือ
ส าคัญ............................ 

จากเดิม  จ านวน............ไร.่...........งาน.............ตารางวา ขอแก้ไขเป็น จ านวน............ไร่.............งาน...........ตารางวา  
(   ) ลักษณะการท าประโยชน์  

จากเดิม    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใช่อยู่อาศยั ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่  

ขอแก้ไขเป็น    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใชอ่ยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่ 
(   ) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

จากเดิม  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................ขอแก้ไขเป็น (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

 



- 2 - 
 
(2) แปลงที่..................ตั้งอยู่หมู่ที่.................. ถนน........................................ต าบล.....................................................

อ าเภอ............................................จังหวัด...................................................เลขที่โฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ป.ก. หรือหนังสือ
ส าคัญ............................ 

จากเดิม  จ านวน............ไร่............งาน.............ตารางวา ขอแก้ไขเป็น จ านวน............ไร่.............งาน...........ตารางวา  
(   ) ลักษณะการท าประโยชน์  

จากเดิม    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใช่อยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่  

ขอแก้ไขเป็น    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใชอ่ยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่ 
(   ) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

จากเดิม  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................ขอแก้ไขเป็น (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

(3) แปลงที่..................ตั้งอยู่หมู่ที่.................. ถนน........................................ต าบล.....................................................
อ าเภอ............................................จังหวัด...................................................เลขที่โฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ป.ก. หรือหนังสือ
ส าคัญ............................ 

จากเดิม  จ านวน............ไร่............งาน.............ตารางวา ขอแก้ไขเป็น จ านวน............ไร่.............งาน...........ตารางวา  
(   ) ลักษณะการท าประโยชน์  

จากเดิม    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใช่อยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่  

ขอแก้ไขเป็น    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใชอ่ยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่ 
(   ) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

จากเดิม  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................ขอแก้ไขเป็น (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
 

(4) แปลงที่..................ตั้งอยู่หมู่ที่.................. ถนน........................................ต าบล.....................................................
อ าเภอ............................................จังหวัด...................................................เลขที่โฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ป.ก. หรือหนังสือ
ส าคัญ............................ 

จากเดิม  ที่ดินโฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ป.ก. เป็นจ านวน................ไร่.............งาน............ตารางวา  ขอแก้ไขเป็น  
ที่ดิน..................................................................................................................จ านวน............ไร่..........งาน..........ตารางวา  
(   ) ลักษณะการท าประโยชน์  

จากเดิม    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใช่อยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่  

ขอแก้ไขเป็น    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใชอ่ยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่ 
(   ) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

จากเดิม  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................ขอแกไ้ขเป็น (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
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3.2 รายการสิ่งปลูกสร้าง ล าดบัที่............................สิ่งปลกูสร้าง  จ านวน..........................หลัง ข้าพเจ้าขอแก้ไขรายการ
สิ่งปลูกสร้าง ดงันี้ 
 

(1) หลังที่...................ตั้งอยู่หมู่ที่.................. ถนน........................................ต าบล.....................................................
อ าเภอ............................................จังหวัด...................................................เลขที่โฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ป.ก. หรือหนังสือ
ส าคัญ............................ 

จาก ลักษณะสิง่ปลูกสร้าง.......................................................................ขนาดพื้นที่....................................ตารางเมตร  
 ขอแก้ไขเป็น ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง.........................................................ขนาดพื้นที่....................................ตารางเมตร  
 (   ) ลักษณะการท าประโยชน์  

จากเดิม     เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ    ว่างเปล่า  
ขอแก้ไขเป็น     เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ    ว่างเปล่า 

 (   ) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
จากเดิม  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................ขอแก้ไขเป็น (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

 (2) หลังที่...................ตั้งอยู่หมู่ที่.................. ถนน........................................ต าบล.....................................................
อ าเภอ............................................จังหวัด...................................................เลขที่โฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ป.ก. หรือหนังสือ
ส าคัญ............................ 

จาก ลักษณะสิง่ปลูกสร้าง.......................................................................ขนาดพื้นที่....................................ตารางเมตร  
 ขอแก้ไขเป็น ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง.........................................................ขนาดพื้นที่....................................ตารางเมตร  
 (   ) ลักษณะการท าประโยชน์  

จากเดิม     เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ    ว่างเปล่า  
ขอแก้ไขเป็น     เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ    ว่างเปล่า 

 (   ) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
จากเดิม  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................ขอแก้ไขเป็น (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

(3) หลังที่...................ตั้งอยู่หมู่ที่.................. ถนน........................................ต าบล.....................................................
อ าเภอ............................................จังหวัด...................................................เลขที่โฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ป.ก. หรือหนังสือ
ส าคัญ............................ 

จากเดิม  ที่ดินโฉนด/น.ส.3/น.ส.3 ก/ส.ป.ก. เป็นจ านวน................ไร่.............งาน............ตารางวา  ขอแก้ไขเป็น  
ที่ดิน..................................................................................................................จ านวน............ไร่..........งาน..........ตารางวา  

จาก ลักษณะสิง่ปลูกสร้าง.......................................................................ขนาดพื้นที่....................................ตารางเมตร  
 ขอแก้ไขเป็น ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง.........................................................ขนาดพื้นที่....................................ตารางเมตร  
 (   ) ลักษณะการท าประโยชน์  

จากเดิม     เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ    ว่างเปล่า  
ขอแก้ไขเป็น     เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ    ว่างเปล่า 

 (   ) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
จากเดิม  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................ขอแก้ไขเป็น (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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(   ) พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน...............ฉบับ 
 2. ส าเนาบัตรทะเบียนบา้น     จ านวน...............ฉบับ 

3. อื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................................ จ านวน...............ฉบับ 
 

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
       (.............................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 - เห็นควรแจ้งพนักงานส ารวจท าการตรวจสอบเพื่อแก้ไขต่อไป 
 

 
ลงชื่อ.................................................................เจ้ำพนักงำนผู้รบัค ำร้อง 

                 (……………………..……………………………..)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 
ข้าพเจ้า...............................................................ต าแหน่ง.....................................................................ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 เห็นควรแก้ไขตามค าร้องทั้งหมด 
 เห็นควรแก้ไขตามค าร้องบางส่วน รายละเอียดที่แนบมา (ถา้มี) 
 ไม่เห็นควรแก้ไขตามค าร้อง เนื่องจาก............................................................................................................................. 
 

 
ลงชื่อ.................................................................เจ้ำพนักงำนส ำรวจ 

                  (……………………..……………………………..)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 3 การอนุมัติให้แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 อนุมัติตามเสนอ และแจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งทราบ 
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.............................................................................................................................และแจ้งให้เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างทราบ 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
             (นายซ้อน  กองศรี) 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 
หมายเหตุ : แจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไดร้บัค าร้อง 

 
 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
เลขรับที่................................../...................... 
วันท่ี................................................................ 
เวลำ............................................................น. 

 
 
 

ค าร้องขอแก้ไขบัญชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามมาตรา ๓๒ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
อ าเภอห้วยแถลง  นม  30240 
 

วันที่..................เดือน..................................พ.ศ.............. 

 

เร่ือง  ขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
ข้าพเจ้า.......................................................บัตรประจ าตัวประชาชน - - - -  

อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่...... ...............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................... .....ถนน............................................... ..
แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ............................ ................จังหวัด...................................................
โทรศัพท์....................................... 
2. กรณีเป็นนิติบุคคล 

ข้าพเจ้า.......................................................บัตรประจ าตัวประชาชน - - - -  
มีส านักงานใหญ่เลขที่...........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย...............................ถนน........ ............................................
แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ............................ ................จังหวัด...................................................
โทรศัพท์.....................................................โดย นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
บัตรประจ าตัวประชาชน  - - - -   ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   ตามหนังสือรับรอง  
ของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท................................................................ลงวันที่..........................................................
(แนบหนังสือรับรอง  และหนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี)) 
3. ข้าพเจ้า ได้รับแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง  
3.1 รายการที่ดิน ล าดบัที่.........................................ข้าพเจ้า ขอแก้ไขรายการที่ดิน  ดังนี ้
(   ) จ านวนเนื้อที่ดนิ  

จากเดิม  จ านวน............ไร่............งาน.............ตารางวา ขอแก้ไขเป็น จ านวน............ไร่.............งาน...........ตารางวา  
(   ) ลักษณะการท าประโยชน์  

จากเดิม    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใช่อยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่  
ขอแก้ไขเป็น    เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ  (ไม่ใชอ่ยู่อาศัย ไม่ใช่เกษตร เป็นอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม)   ว่างเปลา่ 

(   ) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
จากเดิม  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................ขอแก้ไขเป็น (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
อื่นๆ................................................................................................................................................................................ 

3.2 รายการสิ่งปลูกสร้าง ล าดบัที่............................ข้าพเจ้า รายการสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
(   ) รายการสิ่งปลูกสรา้ง 

จาก ลักษณะสิง่ปลูกสร้าง.......................................................................ขนาดพื้นที่....................................ตารางเมตร  
 ขอแก้ไขเป็น ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง.........................................................ขนาดพื้นที่....................................ตารางเมตร  
 (   ) ลักษณะการท าประโยชน์  

จากเดิม     เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อืน่ๆ    ว่างเปล่า  
ขอแก้ไขเป็น     เกษตรกรรม   อยู่อาศัย   อื่นๆ    ว่างเปล่า 
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(   ) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

จากเดิม  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................ขอแก้ไขเป็น (นาย/นาง/นางสาว)........................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................ 
อื่นๆ................................................................................................................................................................................ 

(   ) พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน...............ฉบับ 
 2. ส าเนาบัตรทะเบียนบา้น     จ านวน...............ฉบับ 

3. อื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................................ จ านวน...............ฉบับ 
 

ขอรับรองว่าข้อความในค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
       (.............................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ส าหรับเจ้าหน้าที ่
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 - เห็นควรแจ้งพนักงานส ารวจท าการตรวจสอบเพื่อแก้ไขต่อไป 
 

 
ลงชื่อ.................................................................เจ้ำพนักงำนผู้รบัค ำร้อง 

                 (……………………..……………………………..)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 
ข้าพเจ้า...............................................................ต าแหน่ง.....................................................................ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 เห็นควรแก้ไขตามค าร้องทั้งหมด 
 เห็นควรแก้ไขตามค าร้องบางส่วน รายละเอียดที่แนบมา (ถา้มี) 
 ไม่เห็นควรแก้ไขตามค าร้อง เนื่องจาก............................................................................................................................. 
 

 
ลงชื่อ.................................................................เจ้ำพนักงำนส ำรวจ 

                  (……………………..……………………………..)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 3 การอนุมัติให้แก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
 อนุมัติตามเสนอ และแจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งทราบ 
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.............................................................................................................................และแจ้งให้เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างทราบ 
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
             (นายซ้อน  กองศรี) 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 
หมายเหตุ : แจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไดร้บัค าร้อง 


