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ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
10 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการสารวจข้อมูลที่ดินนอกสถานที่เพื่อประเมินภาษีบารุง
ท้องที่ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ในรอบระยะเวลา 4 ปี)

เรียน กานัน / ผู้ใหญ่บ้าน/ สอบต.ทุกหมู่บ้าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จานวน 1 ฉบับ
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จะดาเนินการการออกให้บริการสารวจข้อมูลที่ดิน
นอกสถานที่เพื่อประเมินภาษีบารุงท้องที่ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ในรอบระยะเวลา 4 ปี ) ที่อยู่ในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา โดยให้ เจ้าพนักงานสารวจ ทาการสารวจที่ดินในเขตหมู่บ้านที่
รับผิดชอบให้แล้วเสร็จและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน เพื่อเก็บภาษีบารุงท้องที่
ประจาปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564
เพื่อให้การออกให้บริการสารวจข้อมูลที่ดินนอกสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึง
ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินแจ้งจานวนเนื้อที่ดินและรายการอื่นๆ ในเขตหมู่บ้าน
ของท่านต่อเจ้าพนักงานสารวจ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)โดยให้
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สาเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3 , น.ส.3ก เป็นต้น
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน
ทั้งนี้ เมื่อเจ้าพนักงานสารวจ ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลที่ดินเรียบร้อยแล้ว ขอให้นาส่งแบบ
แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) พร้อมหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อจะได้ดาเนินการประเมินภาษีบารุงท้องที่ ประจาปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ.
2564 ในรอบระยะเวลา 4 ปี ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทองปักษ์ มาพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
ส่วนการคลัง อบต.ละหานนา
โทร 043499477 / โทรสาร 043499479

www.lahanna.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบารุงท้องที่
ประจาปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
---------------------------------------------------------โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 24 และ 29 กาหนดให้เจ้าของที่ดินผู้มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีบารุงที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 16 ตาบลละหานนา อาเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ยื่น ภ.บ.ท. 5 แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบารุงท้องที่ ประจาปี พ.ศ. 2561
ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ส่วนการคลัง
(งานจัดเก็บรายได้) จังหวัดขอนแก่น หรือตามกาหนดการออกสารวจที่ดินนอกสถานที่ (รายละเอียดแนบท้าย
ตามประกาศนี้ ) นั บ ตั้ งแต่ วัน ที่ 13 – 28 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 แบบพิม พ์ ภ.บ.ท.5 จะขอรับได้ ณ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา ส่วนการคลัง (งานจัดเก็บรายได้) ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
ภายในกาหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้อง ทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ลด
น้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 45 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ในปี พ.ศ. 2561 นั้น เป็นปีที่ต้องสารวจเนื้อที่ดินและประเมินภาษีบารุงท้องที่ใหม่ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีบารุงที่ สาหรับปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน
(ภ.บ.ท.5) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชาระภาษีของท่าน องค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา จึงออก
ให้บริการสารวจข้อมูลที่ดินนอกสถานที่ให้กับเจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 1 – 16 ตาบลละหานนา อาเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ทาการแทนถ่ายสาเนาเอกสารหลักฐานแยกเป็นราย
แปลง ดังต่อไปนี้
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , น.ส.3 , น.ส.3ก เป็นต้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
( นายทองปักษ์ มาพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลละหานนา

แผนกาหนดการออกสารวจข้อมูลที่ดินนอกสถานที่เพื่อประเมินภาษีบารุงท้องที่
ประจาปี พ.ศ.2561 – 2564 (ในรอบระยะเวลา 4 ปี)
วัน เดือน ปี

หมู่ที่

เวลาและสถานที่

หมายเหตุ

08.30 – 16.00 น.
ณ ศาลาวัดเรไรบ้านหนองแวงห้วยทราย
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕60
3
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕60
10
ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕60
6
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕60
1,12
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านละหานนา
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕60
11
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕609
4,15
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕60
8
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕60
5,14
ศาลาวัดชุมพร
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕60
9
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60
16
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
08.30 – 16.00 น.
วันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕60
7
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
หมายเหตุ: วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕60

2,13

