


บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน..........นายสุเทียน.......จังอินทร...................เลขบัตรประชาชน............................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นายสุเทียน......จังอินทร.............. 
เลขบัตรประชาชน............3331200032073.......................... 
อยูบานเลขที่.........18...............หมูที่........1..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........อูซอมรถ......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่.........18..........หมูที่..........1......................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล...........เมืองหลวง.................อําเภอ..........หวยทับทัน.................... พ.ศ.2564 

จังหวัด...........ศรีสะเกษ................ โทร...............................  รหัสแปลง................08A013.................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 

ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

 โฉนด 6979 750 1852 ต.เมืองหลวง 0 1 57.0   /   ตึก  54     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 



บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน..........นายอนุกูล.......บุญโย...................เลขบัตรประชาชน..........3331200031379..................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นายอนุกูล......บุญโย.............. 
เลขบัตรประชาชน............3331200031379.......................... 
อยูบานเลขที่.........44...............หมูที่........1..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........ปมน้ํามัน......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่.........44..........หมูที่..........1......................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล...........เมืองหลวง.................อําเภอ..........หวยทับทัน.................... พ.ศ.2564 

จังหวัด...........ศรีสะเกษ................ โทร...............................  รหัสแปลง................08A004.................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 

ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

 โฉนด 5847 714 714 ต.เมืองหลวง 0 1 25.0   /   ไม  9     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 



บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน....................................เลขบัตรประชาชน............................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นางจันทรจิรา......แซต้ัง.............. 
เลขบัตรประชาชน...................................... 
อยูบานเลขที่.........56...............หมูที่........1..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........รานขายของชํา......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่...................หมูที่................................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล............................อําเภอ.............................. พ.ศ.2564 

จังหวัด........................... โทร...............................  รหัสแปลง................08A232.................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 
ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

 น.ส.ล  น.ส.ล.  ต.เมืองหลวง 0 0 18.75   /   ตึก  75     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 



บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน....................................เลขบัตรประชาชน............................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นายอํานวยศิลป......จังอินทร.............. 
เลขบัตรประชาชน...................................... 
อยูบานเลขที่.........12...............หมูที่........1..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........รานคาประชารัฐ......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่...................หมูที่................................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล............................อําเภอ.............................. พ.ศ.2564 

จังหวัด........................... โทร...............................  รหัสแปลง.................................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 

ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

     ต.เมืองหลวง 0 0 12   /   ตึก  48     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 



บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน..........นางสาวฤทัยรัตน.......อินทรแกว...................เลขบัตรประชาชน..........3331200124326..................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นางเสาร......อินทรแกว.............. 
เลขบัตรประชาชน...................................... 
อยูบานเลขที่.........6...............หมูที่........2..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........รานคา......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่.........6..........หมูที่..........2......................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล...........เมืองหลวง.................อําเภอ..........หวยทับทัน.................... พ.ศ.2564 

จังหวัด...........ศรีสะเกษ................ โทร...............................  รหัสแปลง................07C051.................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 
ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

 โฉนด 5958 409 825 ต.เมืองหลวง 0 0 60.0   /   ตึก  20     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 



บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน..........นางลา.......ภาเภา...................เลขบัตรประชาชน............................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นางพวงพยอม......ภาเภา.............. 
เลขบัตรประชาชน...................................... 
อยูบานเลขที่.........7...............หมูที่........2..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........รานคา......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่.........7..........หมูที่..........2......................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล...........เมืองหลวง.................อําเภอ..........หวยทับทัน.................... พ.ศ.2564 

จังหวัด...........ศรีสะเกษ................ โทร...............................  รหัสแปลง................08A240.................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 

ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

 โฉนด 6006 401 874 ต.เมืองหลวง 0 1 46.0   /   ตึก  12     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 



บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน..........นางสิริลักษณ.......เรืองสุขสุด...................เลขบัตรประชาชน..........3331200032014..................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นายอํานวย......คําเสนา.............. 
เลขบัตรประชาชน...................................... 
อยูบานเลขที่.........11...............หมูที่........2..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........รานคา......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่.........236..........หมูที่..........1......................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล...........ปราสาททนง.................อําเภอ..........ปราสาท.................... พ.ศ.2564 

จังหวัด...........สุรินทร................ โทร...............................  รหัสแปลง................07C046.................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 

ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

 โฉนด 5952 407 819 ต.เมืองหลวง 0 0 74.0   /   ตึก  154     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 



บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน..........นางสิริลักษณ.......เรืองสุขสุด...................เลขบัตรประชาชน..........3331200032014..................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นายอํานวย......คําเสนา.............. 
เลขบัตรประชาชน...................................... 
อยูบานเลขที่.........11...............หมูที่........2..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........ตูเติมเงิน......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่.........236..........หมูที่..........1......................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล...........ปราสาททนง.................อําเภอ..........ปราสาท.................... พ.ศ.2564 

จังหวัด...........สุรินทร................ โทร...............................  รหัสแปลง................07C046.................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 

ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

 โฉนด 5952 407 819 ต.เมืองหลวง 0 0 74.0   /     0.25     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 



บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน..........นางสิริลักษณ.......เรืองสุขสุด...................เลขบัตรประชาชน..........3331200032014..................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นายอํานวย......คําเสนา.............. 
เลขบัตรประชาชน...................................... 
อยูบานเลขที่.........11...............หมูที่........2..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........ปมน้ํามันหลอด......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่.........236..........หมูที่..........1......................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล...........ปราสาททนง.................อําเภอ..........ปราสาท.................... พ.ศ.2564 

จังหวัด...........สุรินทร................ โทร...............................  รหัสแปลง................07C046.................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 

ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

 โฉนด 5952 407 819 ต.เมืองหลวง 0 0 74.0   /   ตึก  1.5     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 



บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองหลวง 

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เจาของที่ดินหรือผูครอบครองที่ดิน..........นางไสย.......จังอินทร...................เลขบัตรประชาชน..........3331200034122..................... เจาของสิ่งปลกูสราง ............นายสุวรรณ......จังอินทร.............. 
เลขบัตรประชาชน...................................... 
อยูบานเลขที่.........12...............หมูที่........2..........ถนน........................ 
ตรอก/ซอย.....................................ตําบล...............เมืองหลวง.............  
อําเภอ...........หวยทับทัน.................  จังหวดั……….ศรีสะเกษ.………...…  
รหัสบาน...........ประเภทกิจการ........รานซอมรถ......... 

ภาระภาษีปปจจุบัน อยูบานเลขที่.........12..........หมูที่..........2......................ถนน.............................. 

ตรอก/ซอย...........................ตําบล...........เมืองหลวง.................อําเภอ..........หวยทับทัน.................... พ.ศ.2564 

จังหวัด...........ศรีสะเกษ................ โทร...............................  รหัสแปลง................08A123.................. 

             รายการที่ดิน รายการสิ่งปลูกสราง ภาระภาษีปจจุบัน 

แปลงที ่
ประเภท 

ที่ดิน 

ตําแหนงที่ดิน 

สถานที่ตั้ง 

จํานวนเนื้อที่ดิน ลักษณะการทําประโยชน 

ที ่ ลักษณะ 
สิ่งปลูกสราง 

ลักษณะการใชประโยชน/ขนาดพื้นที่ 
อาย ุ

การใชงาน 
(ป) 

พ.ศ. 2564 

เลขที ่
เอกสารสิทธิ ์

เลขที่ดิน 
หนา 

สํารวจ 
ไร งาน ต.ร.ว. อยูอาศัย 

ประกอบ 
เกษตรกรรม 

ประกอบ วาง 
เปลา/ไม 

ทําประโยชน 

อยูอาศัยเอง 
(ต.ร.ม.) 

ประกอบเชิง 
พาณิชย 
(ต.ร.ม.) 

วางเปลา/ไม 
ทําประโยชน 

(ต.ร.ม.) 

ภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน 
(บาท) 

ภาษีบาํรุง 
ทองที่ 
(บาท) 

เชิง 
พาณิชย 

 โฉนด 5410 487 272 ต.เมืองหลวง 0 1 84.0   /   ไม  25     

                     

                     

                     

                     

                     
 

ลงชื่อผูสํารวจ....................................................                        ลงชื่อผูตรวจ.......................................................... 
                                                          (........................................................)                                                (..........................................................) 
              ตําแหนง..............................................................        ตําแหนง.............................................................. 
             ว/ด/ป ........./............/.............                         ว/ด/ป ........./............/............. 

ภ.ด.ส.3 


