
 
ประกาศเทศบาลตําบลกําพวน 

เรื่อง ประกาศบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินและบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย 
โรงเรือนส่ิงปลูกสราง จากเว็บไซตธนารักษ เพื่อใชสําหรับคํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 

ประจําป พ.ศ.2563 
***************** 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 และมาตร 36 แหงพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ   
ส่ิงปลูกสราง พุทธศักราช 2562 กําหนดใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นท่ีแลวแตกรณี สงบัญชี
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงปลูกสรางท่ีเปนหองชุดตามมาตรา 35 ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงปลูกสรางท่ีเปนหองชุดนั้นต้ังอยูในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีอนุกรรมการประจําจังหวัดประกาศใชราคาประเมิน     
ทุนทรัพย และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.3/ว 4724 ลงวันท่ี 
19 พฤศจิกายน 2562 แจงรายช่ือและรหัสผานการใชงานเพื่อดาวโหลดขอมูลบัญชีราคาประเมินทรัพยสิน 
นั้น  

  เทศบาลตําบลกําพวน ไดดําเนินการดาวนโหลดเรียบรอยแลว จึงขอประกาศบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน และบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนส่ิงปลูกสรางจากเว็ปไซต
กรมธนารักษ เพื่อใชสําหรับคํานวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ประจําป พ.ศ.2563   

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 
     (นายวรากร  กิจการ)  
                                               นายกเทศมนตรีตําบลกําพวน 
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