
หนวยที่……………………………………… 

เลขที่สํารวจ…….……………………………. 

หมูที่…………….ตําบล…………………….. 

                        แบบแสดงรายการที่ดิน 

                                 เพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่  ประจําป  พ.ศ…………………….ถึง ป พ.ศ…………… 

 

ชื่อผูชี้เขต/ผูยื่น……………………………………………… 

อยูบานเลขที่…….……หมูที่………ถนน……..…………… 

ตรอก/ซอย…………………….ตําบล……………………… 

อําเภอ……………..จังหวัด………………โทร………...….. 

 

สุขาภิบาล…………………………………………………… 

เทศบาล……………………….…………………………….. 

อําเภอ……………………….………………………………. 

จังหวัด……………………………………………..………. 

ชื่อเจาของที่ดิน………………………………...…………… 

อยูบานเลขที่……….….หมูที่…..…ถนน……….………… 

ตรอก/ซอย…………….…….ตําบล……………..…………. 

อําเภอ……….……จังหวัด……………โทร…………….…. 

ขาพเจาเปนเจาของที่ดินในจังหวัดนี้รวม……………………แปลง  และไดรับการลดหยอนไวแลวที่อําเภอ………………….……….. จํานวน…………………จึงขอลดหยอนในครั้งนี้เพราะใชเปนที่ดิน………………… จํานวน…………... 

รายการที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

จํานวนเนือ้ที่ดิน ที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตว ประกอบกสิกรรม จํานวนเนือ้ที่ดิน 
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รวมเนื้อที่ดิน                (ใหเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองตางๆ ตามลักษณะการทําประโยชนในทีด่ิน) 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน  ถูกตองและครบถวน                             ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน  ถูกตองและครบถวน 

ตามความเปนจรงิทุกประการ                              ตามความเปนจรงิทุกประการ 

ลงชือ่………………………………….ผูยื่น           ลงชือ่………………………………………ผูชี้เขต 

วันที่………./……………./…………..                   วันที่………../……………../…………. 

 ตรวจถูกตองแลว 

ลงชือ่…………………………………..เจาหนาที ่           ลงชือ่…………………………………….เจาพนักงานสํารวจ 

วันที่………../……………./………….                    วันที่…………./………………/……………….. 



รูปลักษณะทีด่ินที่ทําการสํารวจ 

 

อาณาเขตที่ดนิแตละแปลง 
แปลงที ่ รูปลักษณะที่ดนิ 

ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 
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