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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

เร่ือง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ถึงปีพ.ศ. ๒๕65  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 

___________________ 
 
  โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ม.๒๔ และ๒๙ ก าหนดให้เจ้าของที่ดิน ผู้มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
 

  ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ ๑-๑๕   
ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ยื่น ภ.บ.ท. ๕ แบบแสดงรายการที่ดิน เพ่ือเสียภาษี
บ ารุงท้องที่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ถึงปีพ.ศ. ๒๕65 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ณ   ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  นับตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62  ถึง
วันที่ 31  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62  แบบพิมพ์ ภ.บ.ท. ๕ จะขอรับได้  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) 
  โดยให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ท าการแทนถ่ายส าเนาเอกสารหลักฐานแยกเป็นรายแปลง ดังต่อไปนี้ 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)   จ านวน  1  ฉบับ   

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)                                       จ านวน  1  ฉบับ       
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณียื่นแทนเจ้าของที่ดิน) จ านวน  1  ฉบับ      
4. ส าเนาทะเบียน (กรณียื่นแทนเจ้าของที่ดิน)                      จ านวน  1  ฉบับ     
5. ส าเนาเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, นส.3, นส.3 ก, สปก. หรือ แบบแสดง 

รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5 ปีที่ผ่านมา)   (ถ้ามี)                จ านวน  1 ฉบับ        
6. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีได้รับมอบอ านาจให้ยื่นแทนเจ้าของที่ดิน)  จ านวน  1 ฉบับ  

 

  ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในก าหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้อง 
ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพ่ิมตาม ม.๔๕(๑) และ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 

  จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่   11   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61 
  

             (นายซ้อน  กองศรี) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 
 
 



การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการส ารวจภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2562-2565 
*********************************************************** 

 
               เนื่องจากตั้งแต่ ปี พ.ศ.2562-2565 มีการตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ ซึ่งต้องยื่นใหม่ทุก 4 ปี/ครั้ง จึงขอ
แจ้งให้เจ้าของที่ดิน   ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เป็นรายแปลงตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด   เพ่ือประเมินภาษี และช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ประจ าปี 2562-2565 ได้ที่ งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไปเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)                         จ านวน  1  ฉบับ                   
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)                                       จ านวน  1  ฉบับ       
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณียื่นแทนเจ้าของที่ดิน)      จ านวน  1  ฉบับ      
4. ส าเนาทะเบียน (กรณียื่นแทนเจ้าของที่ดิน)                              จ านวน  1  ฉบับ        
5. ส าเนาเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, นส.3, นส.3 ก หรือ แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5 ปีที่ผ่านมา)   
   (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ        
6. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีได้รับมอบอ านาจให้ยื่นแทนเจ้าของที่ดิน)   จ านวน  1  ฉบับ  
 
 
                      ถ้าเจ้าของท่ีดินตาย หรือเป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดกหรือ
ทายาท   ผู้รับมอบอ านาจ ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ผู้จัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของ
ที่ดิน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
เบอร์โทรศัพท์ 044-938864 ต่อ 15 หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง เบอร์โทรศัพท์ 081-7256906 

 


