คาสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ที่........../....................
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
.............................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 จึ ง แต่ง ตั้ งพนั ก งานส ารวจ พนั ก งานประเมิ น และพนั ก งานเก็ บภาษี เพื่อ ปฏิ บั ติก ารตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ดังนี้
๑. ..................................................................เป็นพนักงานประเมิน
2. ................................................................เป็นพนักงานเก็บภาษี
๓. ..................................................................เป็นพนักงานสารวจ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ลงชื่อ..........................................
(..........................................)
(ตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)

แบบบัตรประจาตัวพนักงานสารวจแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง แบบบัตรประจาตัวพนักงานสารวจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

--------------------ด้านหน้า

5.4 ซ.ม.

รูปถ่าย
ขนาด
2.5 x 3
ซม.
.......................
ลายมือชื่อ

เลขประจาตัวประชาชน
.....................................................
ชื่อ ....................................................................
ตาแหน่ง............................................................
สังกัด ...............................................................
พนักงานสารวจตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
....................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ....................................................
ผู้ออกบัตร

8.4 ซ.ม.
ตราประทับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ออกบัตร

ด้านหลัง
บัตรประจาตัวพนักงานสารวจ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562
5.4 ซ.ม.

.

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จังหวัด......................................
เลขที่ ............../................

.

วันออกบัตร ........../........../..........
บัตรหมดอายุ........../........../..........

บัตรประจาตั8.4
วพนัซ.ม.
กงานสารวจ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562
.

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จังหวัด......................................
เลขที่ ............../................
วันออกบัตร ........../........../..........
บัตรหมดอายุ........../........../..........

.

ประกาศ...............................................
เรื่อง การสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
......................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒7 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ....เจ้าพนักงานสารวจ ได้แก่ ................................................................ จะเข้าทาการสารวจที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในหมู่ที่.........................ตาบล...................................อาเภอ..................................................
จังหวัด.............................................................ตั้งแต่วันที่.............เดือน.......................... พ.ศ. .........ระหว่าง
เวลา.................น. ถึงเวลา........น.
จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินแจ้งจานวนเนื้อที่ดินและรายการอื่นๆ ต่อเจ้าพนักงานสารวจ
ตามวัน เวลา ที่กาหนดข้างต้น
ประกาศ ณ วันที่.......................................................
ลงชื่อ..........................................
(..........................................)
(ตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)

บัตรเลือกนายกเทศมนตรี
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จังหวัด...............................
ข้าพเจ้า..........................................................ตาแหน่งนายกเทศมนตรี......................................
เลือกผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เพื่อเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด...............
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................
3. .................................................................................................
4. .................................................................................................
5. .................................................................................................

(ลายมือชื่อ) ..................................... ผู้เลือก
(.....................................)

(ลายมือชื่อ) ............................................
(..........................................)
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....................

หมายเหตุ

1. การเลื อ กผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น เพื่ อ เป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้เลือกได้ไม่เกินจานวน 1 คน
2. บัตรเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทีม่ ีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือ
เป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ
ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. บัตรที่เลือกเกินกว่าจานวน 1 คน
ค. บัตรที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เลือก
ง. บัตรที่ส่งกลับคืนไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช้ากว่าวันที่ 15
กรกฎาคม
จ. บัตรที่ไม่ได้หย่อนลงหีบบัตรในกรณีที่มีการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน

บัตรเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด................................
ข้าพเจ้า.........................................ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล..............................
เลือกผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เพื่อเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด...............
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................
3. .................................................................................................
4. .................................................................................................
5. .................................................................................................

(ลายมือชื่อ) ..................................... ผู้เลือก
(.....................................)

(ลายมือชื่อ) ............................................
(..........................................)
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....................

หมายเหตุ

1. การเลื อ กผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น เพื่ อ เป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้เลือกได้ไม่เกินจานวน 1 คน
2. บัตรเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทีม่ ีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือ
เป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ
ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. บัตรที่เลือกเกินกว่าจานวน 1 คน
ค. บัตรที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เลือก
ง. บัตรที่ส่งกลับคืนไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช้ากว่าวันที่ 15
กรกฎาคม
จ. บัตรที่ไม่ได้หย่อนลงหีบบัตรในกรณีที่มีการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน

บัตรเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
เป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด................................
ข้าพเจ้า.........................................ตาแหน่ง.............................................................
เลือกผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เพื่อเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด...............
1. .................................................................................................

(ลายมือชื่อ) ..................................... ผู้เลือก
(.....................................)

(ลายมือชื่อ) ............................................
(..........................................)
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....................

หมายเหตุ

1. การเลื อ กผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น เพื่ อ เป็ น กรรมการภาษี ที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้เลือกได้ไม่เกินจานวน 1 คน
2. บัตรเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทีม่ ีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือ
เป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ
ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. บัตรที่เลือกเกินกว่าจานวน 1 คน
ค. บัตรที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เลือก
ง. บัตรที่ส่งกลับคืนไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช้ากว่าวันที่ 15
กรกฎาคม
จ. บัตรที่ไม่ได้หย่อนลงหีบบัตรในกรณีที่มีการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน

บัตรเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด................................
ข้าพเจ้า.........................................ตาแหน่ง.............................................................
เลือกผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้เพื่อเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด...............
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................

(ลายมือชื่อ) ..................................... ผู้เลือก
(.....................................)

(ลายมือชื่อ) ............................................
(..........................................)
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด.....................

หมายเหตุ

1. การเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้เลือกได้ไม่เกินจานวน 2 คน
2. บัตรเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดทีม่ ีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน คือ
ก. บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. บัตรที่เลือกเกินกว่าจานวน 1 คน
ค. บัตรที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เลือก
ง. บัตรที่ส่งกลับคืนไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดช้ากว่าวันที่ 15
กรกฎาคม
จ. บัตรที่ไม่ได้หย่อนลงหีบบัตรในกรณีที่มีการประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน

ภ.ด.ส. .........
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจาปีภาษี พ.ศ. ....
ที่............................/............................

สานักงาน/ที่ทาการ...............................
วันที่....................เดือน..............................พ.ศ. ............

เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน ................................................................................
ตามที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประกอบด้วย
๑. ที่ดิน จานวน .........แปลง
๒. สิ่งปลูกสร้าง จานวน..............หลัง
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จานวน........ห้อง/หลัง
พนั ก งานประเมิ น ได้ ท าการประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแล้ ว เ ป็ น จ านวนเงิ น
.........................บาท (...................................................................................) ตามรายการที่ปรากนในแบบแสดง
รายการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายหนังสือฉบับนี้
ฉะนั้ น ขอให้ ท่ า นน าเงิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไปช าระ ณ ส านั ก งาน/ที่ ท าการ
..................................ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ.............................................................................
ถ้าไม่ชาระภาษีภายในกาหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และ
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
อนึ่ ง หากท่ า นได้ รั บ แจ้ ง การประเมิ น ภาษี ที่ ดิน และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งแล้ ว เห็ น ว่ า การประเมิ น
ไม่ถูกต้อง มีสิ ทธิ ยื่ น คาร้ องคัดค้านต่อผู้ บริห ารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาทบทวนตามแบบ ภ.ด.ส. ....... ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคาร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และกรณีไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉั ยอุทธรณ์ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๓ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอแสดงความนับถือ
.............................................
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................
พนักงานประเมิน

-ตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภ.ด.ส. .....
เล่มที่................
เลขที่................
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่..................เดือน พ.ศ. ....
ได้รับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก................................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่...............ถนน.............................................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต...............................จั งหวัด ............................................... ตามหนั งสื อ แจ้ง การประเมิ น
เลขที.่ .........../.................ลงวันที่...........เดือน..................... พ.ศ. .... ประจาปีภาษี พ.ศ. ....
ที่

รายการ

๑
๒
๓

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เบี้ยปรับ ร้อยละ…..
เงินเพิ่มกรณีชาระเกินกาหนดเวลา..........เดือน

จานวนเงิน
บาท
สตางค์

หมายเหตุ

ตัวอักษร (.......................................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเงิน
(...................................................)

ลงชื่อ......................................พนักงานเก็บภาษี
(........................................)

การเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
(มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

ภ.ด.ส............
คาร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน
ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่...............................................................
เรียน..........................................................
ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่........... .........
ตรอก/ซอย...............................ถนน.......................................แขวง/ตาบล........ .................................................
เขต/อาเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.......... .............................
ได้ ช าระเงิ น ค่ า ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจ าปี พ.ศ. .............. จ านวน.......................บาท
(......................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่....................ลงวันที่................. ...........................
(อาจมีกรณีมากกว่าใบเสร็จเดียว)
เนื่องจาก

มีความประสงค์ขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน จานวน........................บาท
ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

เสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย
โดยได้ยื่นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา หรือหลักฐานการชาระเงิน
๒. หนังสือมอบอานาจกรณียื่นคาร้องแทน
๓. บัตร ปชช.
๔. อื่น ๆ .................................................................
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ยื่ นคาขอ
(.............................................................)
วันที่........................................................

.................................................................................................................................................................................
ได้รับคาร้องฉบับนี้
แต่วันที่...............................................................
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้ าที่ผู้รับคาร้อง
(.............................................................)
หมายเหตุ ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ยื่นคาร้องขอรับเงินคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ชาระภาษี หรือไม่มารับเงินคืนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภ.ด.ส.............
คาร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
วันที่.........เดือน............................พ.ศ. .....
เรื่อง ขอคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรียน .............................................................................
ตามที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี
พ.ศ. ....ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เลขที่....../...........ลงวันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ..... ซึ่งข้าพเจ้า
ได้รับเมื่อวันที่.......เดือน......................................พ.ศ. .... นั้น
ข้าพเจ้า.........................................................................ขอยื่นคาร้องคัดค้านการประเมินภาษี
หรือการเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง เนื่องจาก .................................................................................... .........................
.................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน จานวน...............ฉบับ มาเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการประเมิน
หรือการเรียกเก็บภาษีใหม่
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(.......................................................)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้รับคาร้องฉบับนี้ตั้งแต่วันที่.........เดือน............................พ.ศ. .....
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้อง
(..............................................................)
ตาแหน่ง..........................................................

คาสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ที่........../....................
เรื่อง ให้ตรวจค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ด้วย.............................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ถนน............................................
ตรอก/ซอย...............................แขวง/ตาบล.......................เขต/อาเภอ....................จังหวัด.................. ...
สานักงานอยู่ที่.........................................................................................................................................
ได้ ค้ า งช าระภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ประจ าปี ภ าษี . ..................ถึ ง ปี ภ าษี . ....................เป็ น เงิ น
.....................................บาท...........สตางค์ (.............................) เบี้ยปรับเป็นเงิน.....................................บาท
...........สตางค์ (.............................) และเงิ นเพิ่มเป็ นเงิน.....................................บาท...........สตาง ค์
(.............................) โดย (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้าย ที่............/........... ลง
วันที่.....เดือน...................พ.ศ. .... ให้ชาระค่าภาษีค้างชาระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ชาระค่าภาษีค้างชาระให้เป็น
การเสร็จสิ้นไป
เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. 2562 อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 63 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ชื่อตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่ออกคาสั่ง) จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่มาทาการตรวจค้น ยึด
บัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีดังกล่าว โดยมีนามและตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
2. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
3. ...........................................................ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.........................................................................
ณ สถานที่และหรือเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ดังต่อไปนี้ คือ...............................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. .......... เวลา......................น. ถึงเวลา..... .....................น.
ลงชื่อ..........................................
(..........................................)
(ตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น)
ผู้ออกคาสั่ง :
คาเตือน :

ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกเมืองพัทยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด แต่ไม่รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคาสั่งนี้ ต้องแสดงบัตรประจาตัวของตน และแสดงคาสั่งให้ตรวจค้นนี้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และให้บันทึกวันเดือนปีที่ได้จัดการดังกล่าวไว้ในด้านหลังของคาสั่งนี้ด้วย

ใบรับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
สถานที่บันทึก...................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า..................................................................ตาแหน่ง...................................................
สังกัด............................................................พร้อมด้วย.................................................. .....................................
ตาแหน่ง...................................................................................................................... .......................................
ได้มาทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรั พย์สินของ
ผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ราย................................................................ ....
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย................ ...............แขวง/ตาบล
....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... สานักงานอยู่ที่......................................
......................................................................................................................................... ตามคาสั่งให้ทาการตรวจ
ค้น ยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เลขที่
.....................ลงวันที่..............................
ในการตรวจค้นดังกล่าว ปรากฏว่ามี เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาษีค้างชาระดังกล่าวด้วย จึงได้ยึดไปเพื่อดาเนินการตรวจสอบมีรายการแสดงชื่อและปริมาณของสิ่งที่ยึดไว้
ดังต่อไปนี้……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรดาเอกสารหลักฐานที่ยึดไปนี้ หากท่านประสงค์จะตรวจสอบเพื่อดาเนินกิจการของท่าน
ขอให้ท่านติดต่อได้ที่....................................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)......................................................
ลงชื่อ.......................................... ผู้ยึด
(..........................................)
ลงชื่อ............................................ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งที่ยึด
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... พยาน
(..........................................)

บันทึกผลการตรวจค้นยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บันทึกฉบับนี้ได้ทาที่ บ้านเลขที่............หมู่ที่.............ถนน.................................................ตรอก/
ซอย...............................แขวง/ตาบล....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด.......................... ..... เมื่อวันที่
....................................................เวลา...........................น.
วันนี้ เมื่อเวลา.....................น. ข้าพเจ้า............................................................................. ......
ตาแหน่ ง ...................................................สั งกั ด.................................... ........................พร้อมด้ว ย
............................................................................................................ตาแหน่ง...................................................
ได้มาทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
ผู้เสียภาษีที่มิได้ชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ราย................................................................ ....
ซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ที่ เลขที่................ถนน............................................ตรอก/ซอย...............................แขวง/ตาบล
....................เขต/อาเภอ....................จังหวัด..................... สานักงานอยู่ที่......................................
......................................................................................................................................... ตามคาสั่งให้ทาการตรวจ
ค้ น ยึ ด บั ญ ชี เอกสารหรื อ หลั ก ฐ านอื่ น ของผู้ เ สี ย ภ าษี ข อง (ชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น )
เลขที่.....................ลงวันที่..............................
ในการตรวจค้นครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แสดงคาสั่งตรวจค้น และบัตรประจาตัวให้ผู้รับการตรวจค้นดู
แล้ว โดยมี....................................................................ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ..................................................โดยมี
..................................................................................เป็นผู้ทาการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นปรากฏว่า..............................………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บรรดาบัญชี เอกสาร และหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโดย.........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และทรัพย์สินของผู้เสียภาษี (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโดย……………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้ทาให้เกิดความเสียหาย หรือบุบสลายซึ่งทรัพย์สินของผู้รับ
การตรวจค้นแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ฟัง และรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.......................................... ผู้นาการตรวจค้น
(..........................................)
ลงชื่อ............................................ เจ้าหน้าที่
(..........................................)
ลงชื่อ.......................................... ผู้รับการตรวจค้น
(..........................................)

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เขียนที่...................................................
วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............................หมู่ที่ ............
ถนน..................................................ตาบล......................................................อาเภอ......... ..............................
จังหวัด.......................................................ขอยื่นแบบแสดงแสดงรายการเป ลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้าพเจ้ามีทรัพย์สินประเภท
๑. ที่ดิน จานวน.................แปลง ดังนี้
๑.๑ แปลงที่......ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.......................................ตาบล......................
อาเภอ...................................จังหวัด...............................................เลขที่โฉนดหรือหนังสือสาคัญ........................
เนื้อที่ดิน..........ไร่...........งาน.............วา เดิมที่ดินแปลงนี้ใช้ ทาประโยชน์.............................................................
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทาประโยชน์...............................................................................................................
ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............
ฯลฯ
๒. สิ่งปลูกสร้าง จานวน.................หลัง ดังนี้
๒.๑ หลังที่........ตั้งอยู่หมู่ที่.....................ถนน.............................ตาบล.........................อาเภอ
...................................จังหวัด...................................บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสาคัญ........................ขนาด
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง..................ตร.ม. เดิมสิ่งปลูกสร้างนี้ใช้ทาประโยชน์............................................... ........
บัดนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทาประโยชน์...............................................................................................................
ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............
ฯลฯ
๓. อาคารชุด/ห้องชุด จานวน.................ห้อง
ดังนี้
๓.๑ ชื่ออาคารชุด/ห้องชุด...........................................................เลขที่/ห้องที่.....................
ตั้งอยู่หมู่ที่...........ถนน.....................ตาบล..........................อาเภอ...............................จังหวัด.............................
บนที่ดินเลขที่โฉนดหรือหนังสือสาคัญ.............................................ขนาดพื้นที่อาคารชุด/ห้องชุด........ตร.ม. เดิม
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