1,2
เลขทีสํารวจที
1/2561
หมู่ที 4 ตําบล บางกระสอ

ภ.บ.ท. ๕
ส่ วนนีสําหรับเจ้ าพนักงานกรอก

หน่ วยที

25-20-01

แบบแสดงรายการทีดิน
เพือชําระภาษีบํารุงท้ องที ประจําปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2564
ชื อผู้ชีเขต/ผ็ยืน นายรวย ทรัพย์ทวี
อยู่บ้านเลขที 123 หมู่ 4 ถนน รัตนาธิเบศร์
ตรอก/ซอย - ตําบล บางกระสอ

สุ ขาภิบาล
ชื อเจ้ าของทีดิน นายรวย ทรัพย์ทวี
เทศบาล นครนนทบุรี
อยู่บ้านเลขที 123 หมู่ 4 ถนน รัตนาธิเบศร์
อําเภอ เมืองนครนนทบุรี
ตรอก/ซอย - ตําบล บางกระสอ
อําเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี โทร0 2580 3293
อําเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี โทร0 2580 3293
จังหวัด นนทบุรี
ข้าพเจ้าเป็ นเจ้าของทีดินในจังหวัดนีรวม.......แปลง และได้รับการลดหย่อนไว้แล้วทีอําเภอ................จํานวน............จึงขอลดหย่อนในครังนีเพราะใช้เป็ นทีดิน...............จํานวน
รายการทีดิน

ฉ.1423
ฉ.2453

ราคา จํานวนเนือทีดิน ทีอยูอ่ าศัย เลียงสัตว์ ประกอบกสิ กรรม
ประ ระ เลข
สถานทีตัง ตังอยู่ ปาน
ไม้ลม้ ลุก
ชือผูถ้ ือ
เภท วาง ทีดิน
ของทีดิน หน่วย กลาง ไร่ งาน วา
ไม้ยนื ต้น
กรรมสิ ทธิร่ วม
ทีดิน ที
หมู/่ ตําบล ที (ไร่ ละ)
ของตน
ให้่าเช
ของตน
ให้่าเช
ของตน
ให้่าเช

แปลง
ที

ลักษณะการทําประโยชน์

1อ 123
2น 124

บางกระสอ 1
บางกระสอ 2

300,000
60,000

1 0 0
0 2 22 /

ทีว่างเปล่า
ทีดินที จํานวนเนือทีดิน
หรื อไม่ทาํ อืน ๆ ไม่ตอ้ ง
ประโยชน์ (ระบุ) ชําระภาษี ไร่ งาน วา
ตามควร
ตาม ๘ (๘)

/

ภ.บ.ท. ๕
(ท่ อนนีมอบให้ เจ้ าของทีดิน)

หมายเลขทะเบียนรับยืน

หมายเลขทะเบียนทีดิน

............../.............

............../.............

วันที......./......./.......

วันที......./......./.......

รายการคิดคํานวณค่าภาษี
ได้รับ
เนือทีดินที อัตรา
เงินภาษี
ลดหย่อน ต้องชําระภาษี ภาษีไร่ ละ
ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา บาท สต. บาท สต.
0
0

0
1

0
0

1
0

0 0 745 1 22 145 -

745 45 -

ทีดินตังอยู่หน่ วยที
1,2
เลขสํารวจที
1/2557
หมู่ที 4 ตําบล บางกระสอ
อําเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ชื อเจ้ าของทีดิน นายรวย ทรัพย์ทวี
อยู่บ้านเลขที 123 หมู่ 4 ถนน รัตนาธิเบศร์
ตรอก/ซอย ตําบล บางกระสอ
อําเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี
ชือผูถ้ ือกรรมสิ ทธิร่ วม.............................................
...........................................................................

เนือทีดินทังหมด
1 ไร่ 2 งาน 22 วา
เนือทีดินทีต้องชําระภาษี 1 ไร่ 1 งาน 22 วา
รวมเงินภาษีทีต้องชําระ 790.- บาท

รวมเนือทีดิน 1 2 22
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วน
ตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชือ...........นายรวย ทรัพย์ทวี............ผูย้ นื
วันที............../............/................

(ให้เขียนเครื องหมาย / ลงในช่องต่างๆ ตามลักษณะการทําประโยชน์ในทีดิน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น ถูกต้องและครบถ้วน
ตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชือ...........นายรวย ทรัพย์ทวี............ชีเขต
วันที............./............/...............

ตรวจถูกต้องแล้ว
ลงชือ.................................................... เจ้าหน้าที
วันที............../............/................

ลงชือ................................................ เจ้าพนักงานสํารวจ
วันที............./.........../................

1 1 22

790 -

ลงชือ.......................................เจ้าพนักงานประเมิน
(.................................................)
วันที............./............../.............
โปรดเก็บรักษาไว้ให้ดี และนํามาด้วยทุกครัง

ลงชือ....................................เจ้าพนักงานประเมิน
วันที............/........../............

ทีท่านมาติดต่อชําระภาษีบาํ รุ งท้องที

