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เร่ือง   ก าหนดการออกส ารวจภาษีบ ารุงท้องที่ รอบระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

                  ด้วย  องค์การบรหิารสว่นต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก  อ าเภอปากพนงั  จงัหวัดนครศรธีรรมราช  
จะด าเนินการออกส ารวจการแสดงรายการทีด่นิเพ่ือเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ (ภ.บ.ท.๕) ประจ าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
                  

                  องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝัง่ตะวันตก  จึงขอแจง้ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการด าเนิน  
การส ารวจทีด่ินทีเ่ป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทัง้ที่มบี้านตั้งอยู่  ที่นา  ที่ท าการเกษตรกรรม  ที่ให้เช่า  ได้ทราบวา่       
มีที่ดนิแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบ ารงุท้องที่   และให้ท าการยืน่แบบแสดงรายการทีด่ิน (ภ.บ.ท.๕)  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา  ๔  ป ี
 

                   ดงันัน้  จึงขอแจ้งให้ทา่นเจา้ของที่ดนิ  หรือผู้รบัมอบอ านาจท าการชี้เขต เพื่อแจ้งจ านวนเนือ้ที่
ที่ดินแก่เจา้พนักงานส ารวจและยื่นแบบแสดงรายการทีด่ิน  เพื่อเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ต่อเจ้าพนักงานส ารวจและ
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิเพ่ือเสียภาษีบ ารุงทอ้งทีต่่อเจา้พนักงานประเมิน  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
ทั้งนี้จะด าเนินการส ารวจและรับยืน่แบบแสดงรายการทีด่ิน ตั้งแต่บดันี ้                       
           

ตารางการออกส ารวจการแสดงรายการเสียภาษีบ ารุงท้องที่  (ภ.บ.ท.๕)                                    
ประจ าปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

วัน/เดือน/ป ี ชื่อหมูบ่้าน หมู่ที ่ เวลา สถานที ่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐    บ้านบางทวด ๑ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ศาลาเอนกประสงค์ ม.๑ 

 ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐    บ้านบางลกึ ๒ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ศาลาเอนกประสงค์ ม.๒ 

 ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๐  บ้านริมคลองสขุุม ๔ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ที่ท าการ อบต. 

 ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐    บ้านบนเนิน ๓ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ร้านค้าสี่แยกบนเนิน 
         

                 - ตามตารางการออกส ารวจ โดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการ  ดังนี ้
 

                        ๑.  ส าเนาหลกัฐานที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของทีด่ิน  หลักฐานการครอบครองที ่เช่น 
                             โฉนดทีด่ิน น.ส.๓,  น.ส.๓ก  เป็นตน้ 
                        ๒.  ส าเนาบตัรประชาชน  (เจา้ของที่ดิน) 
                        ๓.  เอกสาร ภ.บ.ท.๕  ท่อนทีม่อบให้เจ้าของทีด่ิน (สีขาว)  

              ๔.  ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ครั้งสุดทา้ย (สีชมพ)ู 
 

                  หากทีด่ินเดมิของท่านมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเน้ือที่ดิน,โอนสิทธิ์,ขาย, เปลีย่นมือ  ขอให้
ท่านแจ้งต่อเจ้าพนักงานประเมิน งานจัดเก็บรายได้  ณ ส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนัง      
ฝั่งตะวันตก อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๗๐๔๐๓ 



 
                                                                                   
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
 

เร่ือง  ให้เจ้าของที่ดินรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  เพ่ือเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
                                       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔ 

................................... 
                    

                      โดยพระราชบัญญัติภาษบี ารงุท้องที ่  พ.ศ. ๒๕๐๘ ข้อ ๒ และ ๒๙  ก าหนดใหเ้จ้าของที่ดนิ    
ผูม้ีหนา้ที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิเปน็รายแปลงต่อเจา้พนักงานประเมนิ 
                     

                      ฉะนัน้  องค์การบรหิารสว่นต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  จึงประกาศให้เจ้าของทีด่ิน  ซึ่งมทีี่ดนิ
ตั้งอยูห่มู่ที่  ๑ - ๔  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อ าเภอปากพนัง  จงัหวัดนครศรธีรรมราช  ที่ยงัไมไ่ด้ยืน่แบบ
แสดงรายการทีด่ิน  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ให้ยื่นแบบ  ภ.บ.ท. ๕  แบบแสดงรายการทีด่ิน   เพื่อเสยี
ภาษีบ ารุงทอ้งทีต่่อเจ้าพนกังานประเมิน  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝัง่ตะวันตก  ต าบลปากพนัง      
ฝั่งตะวันตก  อ าเภอปากพนงั  จงัหวัดนครศรธีรรมราช  ภายในวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๐   
 

                     โดยใหเ้จ้าของทีด่ินหรือผู้ท าการแทนถา่ยส าเนาเอกสารแยกเปน็รายแปลง  ดังต่อไปนี้ 
 

                         ๑. ส าเนาหลกัฐานที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของทีด่ิน  หลักฐานการครอบครองที ่เช่น                                              
    โฉนดที่ดนิ น.ส.๓, น.ส.๓ ก  เป็นต้น 
                         ๒. ส าเนาบตัรประชาชน 
                         ๓. เอกสาร ภ.บ.ท.๕ ท่อนที่มอบใหเ้จ้าของที่ดนิ (สขีาว) 
                         ๔. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครัง้สุดท้าย (สีชมพู) 
 

                      จึงประกาศให้เจ้าของทีด่ินยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิเพ่ือเสียภาษบี ารุงทอ้งที่     ติดต่อ       
เจ้าพนักงาน   ตามวัน   และเวลา   ที่ก าหนดขา้งต้น   มิฉะนั้นจะมีความผิดตามมาตรา  ๕๔  แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘    
    
              ประกาศ ณ วันที ่  ๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
   
      

         (ลงชื่อ)  
                    (นายประเสริฐ  แดงเรือง) 
            นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวนัตก 

 



 

 


