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ภ.ร.ด. ๒

เลขรับที.........................................................................
เลขประจําตําบลที........................................................
เลขประจําตําบล พ.ศ. ก่ อนที....................................

ภ.ร.ด. ๘ เลขที...................เล่ มที..................
ภ.ร.ด. ๑๒ เลขที...................เล่ มที...................

แบบแจ้ งรายการเพือเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดิน
02 - 525 - 5225
ประจําปี ภาษี ๒๕๖๑ โทร.081
- 455 - 4545

ส่ งจดหมาย
ทีอยู่โรงเรื อน
ื งอยูท่ ี
ชือผูข้ อรับประเมิน นางทรัพย์ สิน มีเงินมาก โรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างทีเป็ นกรรมสิ ทธิของผูย้ นตั
สัญชาติ
ไทย
อยูบ่ า้ นเลขที 41 ม. 5 ถนน, ตรอก, ซอย 35/1 ม. 2 ซ. นนทบุรี 7
ถนน
นนทบุรี 1 ตรอก, ซอย นนทบุรี 4 ตําบล
บางกระสอ
ใกล้เคียงกับ วันท้ ายเมือง ตําบล
สวนใหญ่ อําเภอ
เมือง
อําเภอ
เมือง
จังหวัด
นนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
เทศบาล.................................................................
ขอยืนรายการเพือเสี ยภาษีโรงเรื อนและทีดินต่อ
ดังรายการต่อไปนี:องค์ การบริหารส่ วนตําบล.................................

จํานวนโรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืน ๆ ซึงได้แจ้ง
รายการในบัญชีฉบับนี

รายการ
ตึก
เรื อน
โรง
ตึกแถว
โรงเรื อนแถว
แพ
อืน ๆ

หลัง

ห้ อง
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................
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................
................
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คําเตือนและคําแนะนํา
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4

ภาษีโรงเรื อนและทีดินนีเรี ยกเก็บตามมาตรา ๑๙, ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและทีดิน
พ.ศ. ๒๔๗๕
ผูใ้ ดไม่ยนแบบแจ้
ื
งรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที ภายในกําหนดเวลาตามประกาศของพนักงานเจ้าหน้าทีมี
ผิดตามมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
แสงรายการหรื อให้ถอ้ ยคําเท็จ หรื อนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรื อโดยอุบายฉ้อโกง หรื อโดยวิธีการ
อย่างหนึงอย่างใด เพือจะหลีกเลียงการคํานวณค่ารายปี แห่งทรัพย์สิน มีความผิดตามมาตรา ๔๘ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรื อทัง จํา ทีง ปรับ
ถ้าเป็ นผูท้ าํ การแทนผูอ้ ืนต้องมีใบมอบอํานาจตามกฏหมาย
( มีต่อหน้าหลัง )

ค่าเช่าหรื อประโยชน์อย่างอ

โรงเรื อน
เลข
ลําดับที

หรื อ

อยูท่ ี

สิ งปลูกสร้าง

ถนน, ตรอก, ซอย

เลขที

1

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต.

กรณีให้ เช่ า
35/1 ม. 2 ซ. นนทบุรี 7
ถ. นนทบุรี 1
ต. บางกระสอ
อ. เมือง
จ. นนทบุรี

กรณีประกอบการค้ าเอง
1 35/1 ม. 2 ซ. นนทบุรี 7
ถ. นนทบุรี 1
ต. บางกระสอ
อ. เมือง
จ. นนทบุรี

5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 -

ประกอบกิจการร้ านทําเสริมสวย
ประกอบกิจการร้ านขายของชํา
ประกอบกิจการร้ านซ่ อมรถ

ให้กรอกรายการละหนึงบรรทัด หรื อเว้นบรรทัด เดือนใดไม่มีผเู ้ ช่าให้เขียน

หน้ า ๒

าหรื อประโยชน์อย่างอืนทีอาจคิดเป็ นตัวเงินได้ในปี ทีล่วงแล้ว ( พ.ศ. ๒๕๖๐ )

ห้เขียน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต บาท

5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000

" ว่าง " ไว้ในช่องประจําเดือนนัน หรื อใช้ในกิจการอย่างใดเขียนให้ชดั เจน

สต

-

โรงเรื อน

ค่าของเครื อง
วัน, เดือน, ปี
จักรซึงใช้
ขนาด
ทีโรงเรื อน
เป็ น
( ดูคาํ อธิบาย
ในการ
สร้างเสร็จ
ตึก ชัน กว้าง ยาว
ข้อ ๘ )
อุตสาหกรรม
ไม้
เมตร เมตร

ตึก 3

4

รายการขอลดค่ารายปี หรื อค่าภาษี

ค่าของสิ นค้า

12

โรงเรื อน
เหตุทีขอลด

ตังแต่

ถึง

วัน เดือน วัน เดือน

ชือและตําบลทีอยูข่ องผูเ้ ช่า ช่วง
หรื อชือผูเ้ ช่าคนหลังสุ ด ในปี
ทีแล้ว

ทีดินซึ งใช้ต่อเนืองกับโรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้า
( ดูคาํ อธิ บายข้อ

รายการเงินอืนใดทีเรี ยกเก็บจากผูเ้ ช่าหรื อตกลง
ให้ผเู ้ ช่าเสี ยให้ผอู ้ ืนนอก จากค่าเช่า
( ดูคาํ อธิ บายข้อ ๑๑ )
รายการ

ระยะเวลา

บาท

รายการ

เนือทีดิน

ชือเจ้าของ

เลข

ไร่ งาน วา

ทีดิน

โฉนด

นายภาษี ชําระดี

นางทรัพย์ สิน

271412

มีเงินมาก

ข้าพเจ้ารับรองว่ารายการทีแจ้งไว้ในแบบนีถูกต้องและครบถ้วนตามควา
ลงชือ

นางทรัพย์ สิน มีเงินมาก
วันที 1 มกราคม - 28

หน้า ๓

บั โรงเรื อนหรื อสิ งปลูกสร้างอย่างอืน ๆ
ดูคาํ อธิ บายข้อ ๑๓ )

ช่องนีสําหรับเจ้าหน้าทีกรอกเอง

ค่ารายปี

เลข

เลข

ทีดิน

ระวาง

บาท

404

7น 3อ

60,000

งและครบถ้วนตามความเป็ นจริ งทุกประการ

มีเงินมาก ผูร้ ับประเมิน
28 กุมภาพันธ์

ค่ารายปี ยอดเงินค่าเช่า
สต. ปี ก่อน ทีเจ้าของแจ้ง

ค่ารายปี

ยอดเงิน

ปี นี

หักลด

-

รวมเงิน

ค่าภาษี

คําสังขอ
คําวินิจฉัย
คณะ
ของศาล
เทศมนตรี

