
                                                                         

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
เรื่อง การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ประจ าปี พ.ศ.2563 

--------------------------------------------------------------  

อาศัยอ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมวด 4 การ
ส ารวจและจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มาตรา 28 ให้พนักงานส ารวจมีหน้าที่และอ านาจส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จ านวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอ่ืน   
ที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี 

มาตรา 29 ในการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้พนักงานส ารวจมีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการได้และมี
อ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี ทั้งนี้ให้ผู้เสียภาษีหรือ
บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควรและพนักงานอาจขอให้ผู้ เสียภาษีชี้ เขตที่ดินหรือให้
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนจึงประกาศให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าบอน ได้ทราบและให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการส ารวจที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน ขนาดของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษี ต่อเจ้าพนักงานส ารวจ โดยออกด าเนินการ
ส ารวจระหว่างห้วงเดือน ตุลาคม  ถึง เดือน พฤศจิกายน 2563 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                             ประกาศ ณ วันที่  5 ตุลาคม  พ.ศ.2563 

 

                                                      (นายน าโชค  เกื้อเส้ง) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 



                                                                         

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2564 

--------------------------------------------------------------  

อาศัยอ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา30 หมวด4 
ข้อ 23 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 ข้อ 5 เมื่อพนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องแสดง  ประเภท 
จ านวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดที่จ าเป็นแก่
การประเมินภาษีและให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
สถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร หรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ได้จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอให้เจ้าของ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตต าบลป่าบอน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฎว่าแบบบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน จัดท าขึ้นไม่ถูกต้อง ขอให้มาด าเนินการแก้ไข 
ได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ในวันและเวลาราชการ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                        ประกาศ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

 

                                                      (นายน าโชค  เกื้อเส้ง) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 

 



                                                                         

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
เรื่อง การขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

--------------------------------------------------------------  

ตามสรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่
ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2563 ประกอบกับ
กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี  พ.ศ.
2564 เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและเพ่ือบรรเทาผลกระทบของประชาชนอัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นเดียวกับที่เคยด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนขอแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีอาศัยอ านาจตามความ
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา30 หมวด4 ข้อ 23 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 5 เมื่อ
พนักงานส ารวจได้ด าเนินการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องแสดง ประเภท จ านวน ขนาดของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดที่จ าเป็นแก่การประเมินภาษีและให้
ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อ่ืนตามที่
เห็นสมควร หรือเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ได้จัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอให้เจ้าของ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตต าบลป่าบอน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบท้ายประกาศนี้ หากปรากฎว่าแบบบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน จัดท าขึ้นไม่ถูกต้อง ขอให้มาด าเนินการแก้ไข 
ได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ในวันและเวลาราชการ 
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 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                        ประกาศ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

 

                                                      (นายน าโชค  เกื้อเส้ง) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

ประจ าปี พ.ศ.2564 

--------------------------------------------------------------  

   อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษี
ที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการออกไปอีก 2 เดือน นั้น 

             บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนได้ด าเนินการจัดท าบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนประจ าปี พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศ
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ประจ าปี พ.ศ.
2564 ให้ผู้เสียภาษีซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินของรัฐและสิ่งปลูกสร้างที่มีทรัพย์สินอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าบอนทราบ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน หรือสอบถามท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 074-673826 ในวันและเวลาราชการ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                        ประกาศ ณ วันที่  23 มีนาคม  พ.ศ.2564 

                                                         ชาญชัย  รามสวัสดิ์ 
                                                      (นายชาญชัย  รามสวัสดิ์) 
                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 

 

                                                    


