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เจาะประเด็นขอ้สอบ  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ขอ้   331     ในระเบียบน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายความว่าอยา่งไร 
ก. กรุงเทพมหานคร 
ข. เทศบาล 
ค. เมืองพทัยา 
ง. ถูกทั้ง ขอ้ ข. และ  ค. 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน แต่ไม่รวมถึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 
 
  
ขอ้  332    ขอ้ใดคือความหมายของค าว่า  ศูนย์สนับสนุนการปฏบิัตงิานตามแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบน้ี 

ก. หน่วยงานอ าเภอเป็นผูส้นบัสนุนหรือติดตามผลการด าเนินการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

ข.  ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูส้นบัสนุนหรือติดตามผลการด าเนินการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ค. กรมส่งเสริมการปกรองทอ้งถ่ินเป็นผูส้นบัสนุนหรือติดตามผลการด าเนินการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดได้แต่งต้ังให้มีหน้าทีใ่ห้ค าแนะนา
ช่วยเหลือสนับสนุนหรือติดตามผลการด าเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เฉลย   ง. 

ช้ีทริค !  “ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินซ่ึงกระทรวงมหาดไทยหรือจงัหวดัไดแ้ต่งตั้งใหมี้หนา้ที่ใหค้  าแนะนาช่วยเหลือสนบัสนุนหรือติดตามผล
การด าเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
ขอ้   333    ขอ้ใดคือความหมายของค าว่า  “แผนทีภ่าษี”  ตามระเบียบน้ี 

ก. แผนท่ีแสดงต าแหน่ง 

ข. แผนท่ีแสดงของแปลงท่ีดิน 

ค. โรงเรือน 

ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 183 
 

183 

ช้ีทริค !  ““แผนทีภ่าษี” หมายความว่า แผนท่ีท่ีแสดงต าแหน่ง ลกัษณะ ขนาด ของแปลงท่ีดิน อาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง 
เส้นทางคมนาคม แหล่งนา้ และอ่ืนๆ ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม

และใบอนุญาตต่างๆ และเป็นฐานขอ้มลูในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้  334    ขอ้ใดคือความหมายของค าว่า  “แผนทีแ่ม่บท”  ตามระเบียบน้ี 

ก. แผนท่ีทางอากาศ 

ข. แผนท่ีประเทศไทย 

ค. แผนท่ีต าบล 
ง. แผนท่ีเบ้ืองตน้ของแต่ละเขตยอ่ยหน่ึงๆ ท่ีจดัท าข้ึนจากระวางท่ีดิน ซ่ึงอยูใ่นเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !  “แผนทีแ่ม่บท” หมายความว่า แผนท่ีเบ้ืองตน้ของแต่ละเขตยอ่ยหน่ึงๆ ท่ีจดัท าข้ึนจากระวางท่ีดิน ซ่ึงอยูใ่นเขตขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการนาเดินส ารวจขอ้มลูภาคสนามและการจดัท าแผนท่ีภาษี 
 

ขอ้   335   ในการแบ่งพ้ืนท่ีเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยใชแ้นวถนน คู คลอง ลกัษะทางธรรมชาติ ในการจดัท าเขตยอ่ย 

เม่ือด าเนินการจดัท าเขตยอ่ย  ตอ้งไม่เกินก่ีเขตยอ่ย 

ก.  20  เขตยอ่ย 

ข. 25   เขตยอ่ย 

ค. 26  เขตยอ่ย 

ง. 30  เขตยอ่ย 

เฉลย  ค. 

ช้ีทริค !   “เขต” หมายความว่า การจดัแบ่งพ้ืนท่ีเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชแ้นวถนน คู คลอง ลกัษณะทางธรรมชาติ
อ่ืนๆ หรือแนวขอบเขตของแปลงท่ีดินออกเป็นเขตต่างๆ มีขนาดและรูปร่างตามความเหมาะสม แต่ทั้งน้ีในเขตหน่ึงๆ เม่ือจดัทาเขต
ยอ่ยจะตอ้งไม่เกิน ๒๖ เขตยอ่ย ช่ือเขตก าหนดดว้ยตวัเลขสองหลกัเร่ิมจากเลข ๐๑ เรียงตามลาดบั 
 
ขอ้  336  ขอใดคือความหมายของ ค าว่า  เลขประจ าแปลงทีด่ิน  ตามระเบียบน้ี 

ก. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขสามหลกั 

ข. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขส่ีหลกั 

ค. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขห้าหลกั 

ง. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขหกหลกั 

เฉลย  ก. 

ช้ีทริค !   “เลขประจ าแปลงทีด่ิน” หมายความว่า หมายเลขแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดดว้ยเลขสามหลกั โดย
 เร่ิมจากเลข ๐๐๑ เรียงตามลาดบัจากซา้ยไปขวาและจากบนลงล่าง 
 
ขอ้ 337    ขอใดคือความหมายของ ค าว่า  เลขประจ าแปลงทีด่ิน  ตามระเบียบน้ี 

ก. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขสามหลกั 

ข. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขส่ีหลกั 
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ค. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขห้าหลกั 

ง. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขหกหลกั 

เฉลย  ก. 

ช้ีทริค !   “เลขประจ าแปลงทีด่ิน” หมายความว่า หมายเลขแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดดว้ยเลขสามหลกั โดย
 เร่ิมจากเลข ๐๐๑ เรียงตามลาดบัจากซา้ยไปขวาและจากบนลงล่าง 
 
ขอ้   338    รหัสแปลงทีด่ิน  ตามความหมายตามระเบียบน้ี  ประกอบดว้ย 

ก. เลขเขตนาหนา้  

ข. ตามดว้ยตวัอกัษรเขตยอ่ย 

ค. เลขประจ าแปลงท่ีดิน 

ง. ถูกทุกขอ้ง 

เฉลย  ง. 

ช้ีทริค !   รหัสแปลงทีด่ิน” หมายความว่า ช่ือเรียกแปลงท่ีดินในระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย เลขเขตนา

หนา้ ตามดว้ยตวัอกัษรเขตยอ่ย และเลขประจ าแปลงท่ีดิน 

 

ขอ้  339   คณะกรรมการอ านวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นจงัหวดั”  มีใครเป็นประธาน 
ก. ผูว้่าราชการจงัหวดั 

ข. นายอ าเภอ 

ค. รองผูว้่าราชการจงัหวดั 

ง. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เฉลย  ค. 

ช้ีทริค !   ขอ้ ๖ ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการอ านวยการแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นจงัหวดั” ประกอบดว้ย 

(๑) รองผู้ว่าราชการจงัหวดั ประธานกรรมการ 
(๒) เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั กรรมการ 
(๓) ป่าไมจ้งัหวดั กรรมการ 
(๔) ธนารักษพ้ื์นท่ีจงัหวดั กรรมการ 
(๕) พาณิชยจ์งัหวดั กรรมการ 
(๖) ผูแ้ทนเทศบาล กรรมการ 
(๗) ผูแ้ทนเมืองพทัยา กรรมการ 

   ฯลฯ 

 

ขอ้  340   ขอ้ใด คือ อ  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการอ านวยการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น   
ก.  พิจารณาคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เสนอผูว้่า

ราชการจงัหวดัแต่งตั้งเป็นศนูยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น โดยก าหนดจ านวนให้เหมาะสมกบั
จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
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ข. ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย 

ค. สนบัสนุน ให้ค าปรึกษาแนะนา ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัศนูยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

  ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 

ช้ีทริค !    ขอ้ ๗ ให้คณะกรรมการอ านวยการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นจงัหวดัมีอ  านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณาคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เสนอผูว้่า

ราชการจงัหวดัแต่งตั้งเป็นศนูยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น โดยก าหนดจ านวนให้เหมาะสมกบั
จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

(๒) ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย 

(๓) สนบัสนุน ให้ค าปรึกษาแนะนา ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัศนูยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
 
ขอ้   341    คณะกรรมการด าเนินงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบดว้ยใครบา้ง 
 ก. รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

ข. ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
ค. หวัหนา้หน่วยงานช่าง   
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 

ช้ีทริค !     ขอ้ ๘ ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการด าเนินงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
ประกอบดว้ย 

 (๑) รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประธานกรรมการท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย 
(๒) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รองประธานกรรมการ 
(๓) หัวหนา้หน่วยงานช่าง กรรมการ 
(๔) หัวหนา้หน่วยงานสาธารณสุข กรรมการ 
(๕) หัวหนา้งานทะเบียนราษฎร กรรมการ 
(๖) หัวหนา้หน่วยงานคลงั กรรมการและเลขานุการ 
(๗) หัวหนา้ฝ่ายพฒันารายไดห้รือ กรรมการและหวัหนา้งานผลประโยชน์หรือ ผูช่้วยเลขานุการหัวหนา้งานจดัเก็บรายได้
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 
(๘) หัวหนา้ฝ่ายหรือหัวหนา้งานแผนท่ีภาษี 
  

ขอ้  342   ตามระเบียบน้ี  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการจดัท าแผนท่ีภาษีภายในก่ีวนั 
ก.  90  วนั 
ข. 120 วนั 
ค. 150 วนั 
ง.  180 วนั 
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เฉลย  ง. 

ช้ีทริค !      ขอ้ 11 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาเนินการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนั นบั
แต่วนัท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบบัน้ีบงัคบัใช ้หรือภายในหน่ึงร้อย แปดสิบวนั นบัแต่วนัท่ีมีพระราชบญัญติั พระราช
กฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตั้ง หรือเปล่ียนแปลงเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลบงัคบัใช ้โดยให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือจ่ายขาดเงินสะสมตามความจ าเป็น 
   
ขอ้   343   ขอ้ใดคือขั้นตอนในการจดัท าแผนท่ีแม่บท 

ก. ตรวจสอบแนวเขต 
ข. แบ่งพ้ืนท่ีในแผนท่ีแนวเขต 
ค. แบ่งพ้ืนท่ีเป็นเขตยอ่ย 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 

ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๓ การจดัท าแผนท่ีแม่บท ให้ด าเนินการดงัน้ี 
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนท่ีเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ถูกตอ้งตรงตามแผนท่ีทา้ยกฎหมายหรือพระราช

กฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(๒) แบ่งพ้ืนท่ีในแผนท่ีแนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเป็นเขตและในแต่ละเขตให้แบ่งออกเป็นเขตยอ่ย 
(๓) จดัท าตารางระวางท่ีดินทาบทบัแผนท่ีแนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชข้อ้มลูระวางท่ีดินจาก

ส านกังานท่ีดินจงัหวดัหรืออ าเภอ เพ่ือให้ทราบรายช่ือระวางทั้งหมดในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
(๔) จดัท าแนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระวางท่ีดิน ท่ีอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕) แบ่งเขตในระวางท่ีดินภายในแนวเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแต่ละเขตให้แบ่งเป็นเขตยอ่ย 
(๖) แผนท่ีแม่บทของเขตยอ่ยหน่ึงให้ใชม้าตราส่วน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ เป็นหลกั กรณีเขตยอ่ยใดไม่สามารถใชม้าตราส่วน

ดงักล่าวได ้อาจจะปรับยอ่หรือขยายไดโ้ดยใชม้าตราส่วนท่ีเหมาะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้   344    แผนท่ีแม่บทให้มาตราส่วนเท่าใด 

ก.  1  :  4000 
ข. 1  :  1000 
ค. 1  :  2000 
ง. 1  :  5000 

เฉลย   ข. 

ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๓ การจดัท าแผนท่ีแม่บท ให้ด าเนินการดงัน้ี 
    ฯลฯ 

 (๖) แผนท่ีแม่บทของเขตยอ่ยหน่ึงให้ใชม้าตราส่วน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ เป็นหลกั กรณีเขตยอ่ยใดไม่สามารถใชม้าตราส่วน
ดงักล่าวได ้อาจจะปรับยอ่หรือขยายไดโ้ดยใชม้าตราส่วนท่ีเหมาะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้   345    ในการส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทด าเนินการส ารวจขอ้มลูใดบา้ง 

ก. ขอ้มลูท่ีดิน 
ข. ขอ้มลูแนวเขตการปกครอง 
ค. ขอ้มลูระวางท่ีดิน 
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ง. ขอ้มลูเลขท่ีดิน 
เฉลย  ก. 

ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 
(๑) ขอ้มลูท่ีดิน ให้ใชแ้บบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ีในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียด

ของท่ีดิน ลกัษณะการใช ้และการใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดิน ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
ท่ีดิน ๑ แปลง 

(๒) ขอ้มลูโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้ใชแ้บบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง (ผ.ท.2) ตามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างการใชป้ระโยชน์และจดัทาผงับริเวณท่ีตั้งโรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสร้างบนแปลงท่ีดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างของเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างแต่ละราย 

(๓) ขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ใชแ้บบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้าย ช่ือและท่ีอยูข่องเจา้ของป้ายหรือ ผูค้รอบครองป้าย และจดัเก็บรวบรวม
รายละเอียดของลกัษณะกิจการประกอบการคา้ท่ีตอ้งขออนุญาต ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบบั ให้
ใชบ้นัทึกรายการรายละเอียดเก่ียวกบัป้ายหรือใบอนุญาตต่างๆ ของเจา้ของป้ายหรือใบอนุญาตแต่ละราย 

(๔) จดัท าผงับริเวณแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างบนแปลงท่ีดิน โดยใชม้าตราส่วนท่ีเหมาะสมและ
วางทิศไวใ้ห้ชดัเจนเอกสารขอ้มลูภาคสนามท่ีทาการบนัทึกขอ้มลู ให้รวบรวมเก็บไวด้ว้ยกนัตามรายแปลงท่ีดิน 
 
ขอ้   346   ผ.ท. 1  คือแบบใด 

ก. แบบส ารวจขอ้มลูภาษีโรงเรือน 
ข. แบบส ารวจขอ้มลูภาษีป้าย 
ค. แบบส ารวจข้อมูลทีด่ิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 

(๑) ข้อมูลทีด่ิน ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกีย่วกบัทีด่ิน (ผ.ท.1) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ีในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียด
ของท่ีดิน ลกัษณะการใช ้และการใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดิน ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
ท่ีดิน ๑ แปลง 
 
ขอ้ 347     ผ.ท. 2  คือแบบใด 

ก. แบบส ารวจขอ้มลูโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
ข. แบบส ารวจขอ้มลูภาษีป้าย 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

 
เฉลย  ก. 
ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 

(๒) ข้อมูลโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง (ผ.ท.2) ตามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างการใชป้ระโยชน์และจดัทาผงับริเวณท่ีตั้งโรงเรือนหรือ



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 188 
 

188 

ส่ิงปลูกสร้างบนแปลงท่ีดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างของเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างแต่ละราย 

  
ขอ้  348    ผ.ท. 3  คือแบบใด 

ก. แบบส ารวจขอ้มลูโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
ข. แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

 
เฉลย  ก. 
ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 

๓) ข้อมูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกีย่วกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ี 
ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้าย ช่ือและท่ีอยูข่องเจา้ของป้ายหรือ ผูค้รอบครองป้าย และจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของ
ลกัษณะกิจการประกอบการคา้ท่ีตอ้งขออนุญาต ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายการ
รายละเอียดเก่ียวกบัป้ายหรือใบอนุญาตต่างๆ ของเจา้ของป้ายหรือใบอนุญาตแต่ละราย 

  
 
ขอ้ 349     ผ.ท. 3  คือแบบใด 

ก. แบบส ารวจขอ้มลูโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
ข. แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

 
เฉลย  ก. 
ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 

๓) ข้อมูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกีย่วกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ี 
ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้าย ช่ือและท่ีอยูข่องเจา้ของป้ายหรือ ผูค้รอบครองป้าย และจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของ
ลกัษณะกิจการประกอบการคา้ท่ีตอ้งขออนุญาต ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายการ
รายละเอียดเก่ียวกบัป้ายหรือใบอนุญาตต่างๆ ของเจา้ของป้ายหรือใบอนุญาตแต่ละราย 
 
ขอ้  350    ผ.ท. 4  คือแบบใด 

ก.  แบบทะเบียนทรัพย์สิน   
ข.  แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

 
เฉลย  ก. 
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ช้ีทริค !  ขอ้ ๑๗ การจดัทาทะเบียนทรัพยสิ์น ให้ใชข้อ้มูลในแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดินโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสร้าง ป้ายและการ
ประกอบการคา้ซ่ึงไดจ้ากการส ารวจขอ้มลูภาคสนามท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบแลว้บนัทึกลงในแบบทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นรายบุคคล 
ตามแบบทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ทา้ยระเบียบน้ี 

ให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงลายมือช่ือ วนั เดือน และปีก ากบัไวท้า้ยรายการทุกรายการ
ในทะเบียนทรัพยสิ์น 
 
ขอ้  351    ผ.ท. 5  คือแบบใด 

ก.  แบบทะเบียนทรัพยสิ์น   
ข.  แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. ทะเบียนคุมผูช้าระภาษี   

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !   ขอ้ ๑๘ ให้หน่วยงานคลงัตรวจสอบรายการทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์น หากเจา้ของทรัพยสิ์นรายใดมีทรัพยสิ์นอยูใ่น
ข่ายตอ้งเสียภาษี ให้จดัทาทะเบียนคุมผูช้าระภาษีของเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นตามแบบทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ทา้ยระเบียบน้ี 
 
 
ขอ้  352    ผ.ท. 17  คือแบบใด 

ก.  แบบทะเบียนทรัพยสิ์น   
ข.  แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบข้อมูลประมาณการเสียภาษี 
ง. ทะเบียนคุมผูช้าระภาษี   

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !   ขอ้ ๑๙ ให้หน่วยงานคลงัจดัท าบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษีตามแบบบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์น
และทะเบียนคุมผูช้าระภาษี (ผ.ท.6) ทา้ยระเบียบน้ี และบญัชีคุมแปลงท่ีดินและขอ้มลูการประมาณการเสียภาษีตามรายเขตยอ่ยตาม
แบบบญัชีคุมแปลงท่ีดินและข้อมูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ทา้ยระเบียบน้ี 
 
ขอ้  353    ผ.ท. 17  คือแบบใด 

ก.  แบบทะเบียนทรัพยสิ์น   
ข.  แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบข้อมูลประมาณการเสียภาษี 
ง. ทะเบียนคุมผูช้าระภาษี   

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !   ขอ้ ๑๙ ให้หน่วยงานคลงัจดัท าบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีตามแบบบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์น
และทะเบียนคุมผูช้าระภาษี (ผ.ท.6) ทา้ยระเบียบน้ี และบญัชีคุมแปลงท่ีดินและขอ้มลูการประมาณการเสียภาษีตามรายเขตยอ่ยตาม
แบบบญัชีคุมแปลงท่ีดินและข้อมูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ทา้ยระเบียบน้ี 
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ขอ้  354    ในการจดัท าแผนท่ีภาษีให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปรับปรุงขอ้มลูผูอ้ยูใ่นข่ายตอ้งช าระภาษีตามทะเบียนคุมผูช้  าระ
ภาษีทราบก่อนเดือนใดของปีภาษี   

ก. เดือนตุลาคม 
ข. เดือนธนัวาคม 
ค. เดือนมกราคม 
ง. เดือนสิงหาคม 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !    ขอ้ ๒๑ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปรับปรุงขอ้มลูให้พร้อมสมบรูณ์และแจง้เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งช าระ
ภาษีตามทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีทราบก่อนเดือนมกราคมของปีภาษี 
 
ขอ้      ทรัพยสิ์นทุกรายการท่ีอยูใ่นข่ายไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งช าระภาษี ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบตอ้งด าเนินการอยา่งไร  

ก. ให้ท  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีเหลืองท่ีมุมขวาดา้นบนของทะเบียนทรัพยสิ์น 
ข. ให้ท าเคร่ืองหมายด้วยกระดาษสีแดงทีมุ่มขวาด้านบนของทะเบียนทรัพย์สิน 
ค. ให้ท  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีแดงท่ีมุมขวาดา้นบนของทะเบียนทรัพยสิ์น 
ง. ให้ท  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีแดงท่ีมุมดา้นล่างของทะเบียนทรัพยสิ์น 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !     ขอ้ ๒๔ ทะเบียนทรัพยสิ์นฉบบัใด ท่ีมีทรัพยสิ์นทุกรายการ อยูใ่นข่ายไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งช าระภาษี ให้ท  า
เคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีแดงทีมุ่มขวาด้านบนของทะเบียนทรัพย์สินและตอ้งท าการตรวจสอบใหม่ทุกปีก่อนถึงปีภาษี หากอยูใ่น
ข่ายตอ้งเสียภาษีให้ด าเนินการตามขอ้ ๑๘ 
  
ขอ้   355   กรณีมีผูม้าขอคดัลอกส าเนาขอ้มลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฏหมายใด  

ก. พระราชบญัญติั อ  านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ข. พระราชบัญญตั ิข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
ค. พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการตรวจสอบภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !      ขอ้ ๒๗ ในกรณีท่ีผูใ้ดมาขอคดัลอกหรือส าเนาขอ้มลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมได ้โดยออกเป็นขอ้บญัญติั ส าหรับอตัราค่าธรรมเนียมให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูพิ้จารณาและก าหนดตาม
ความเหมาะสม แต่ทั้งน้ีให้อยูภ่ายใตก้ฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
ขอ้  356    เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบตอ้งด าเนินการปรับปรุงแผนท่ีภาษีเพ่ือส่งให้ขอ้มลูให้กบัหัวหนา้หน่วยงานคลงัภายในวนัท่ีเท่าใด
ของทุกเดือน  

ก.  ภายในวนัท่ีห้าของทุกเดือน 
ข. ภายในวนัท่ีสิบ ของทุกเดือน 
ค. ภายในวนัท่ีสิบห้า ของทุกเดือน 
ง. ภายในวนัท่ีสามสิบ ของทุกเดือน 
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เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !     ขอ้ ๒๙ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับขอ้มลูภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานการเปล่ียนแปลงขอ้มลูส่ง
ให้หน่วยงานคลงั เพ่ือปรับขอ้มลูในแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นภายในวันทีห้่าของทุกเดือนกรณีมีปัญหาอุปสรรคในการปรับ
ขอ้มลู ให้หน่วยงานคลงัเสนอคณะกรรมการตามขอ้ ๘ พิจารณาตามอ านาจหนา้ท่ี 
 
ขอ้  357  ในการเก็บเอกสารแบบส ารวจเก่ียวกบัท่ีดิน ควรจดัให้มีการจดัเก็บรวบรวมในแฟ้ม โดยจดัเก็บท่ีดินแรงเป็นรายเขตยอ่ย
และ 
เขตล าดบัแฟ้มละไม่เกินเท่าใด 

ก. แฟ้มละ  150  แปลงท่ีดิน 
ข. แฟ้มละ  100  แปลงท่ีดิน 
ค. แฟ้มละ  150  แปลงท่ีดิน 
ง. แฟ้มละ  200  แปลงท่ีดิน 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !     ขอ้ ๓๑ แบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดิน โรงเรือน ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารท่ีใชใ้นการจดั
ทาและเอกสารท่ีใชใ้นการปรับขอ้มลู ให้จดัเก็บรวบรวมเป็นรายแปลงท่ีดิน ในแฟ้มเรียงตามล าดบัรหัสแปลงท่ีดินและรวมไวใ้น
แฟ้มโดยให้มีจานวนตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน แฟ้มละหน่ึงร้อยแปลงท่ีดินเรียงเป็นรายเขตยอ่ยและเขตตามล าดบั 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าการปรับขอ้มูล การใชแ้ละการ
เก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของเทศบาลและเมืองพทัยา พ.ศ. ๒๕๓๗ อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพทัยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ้ ๒[๑] ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า การปรับขอ้มูล การใชแ้ละ การเก็บรักษาแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของเทศบาลและเมืองพทัยา พ.ศ. ๒๕๓๗บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาสัง่อ่ืนๆ ใน
ส่วนที่ไดก้  าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ ๔ ในระเบียบน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความวา่ เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล เมืองพทัยา และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจดัตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 
“ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความวา่ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินซ่ึงกระทรวงมหาดไทยหรือจงัหวดัไดแ้ต่งตั้งใหมี้หนา้ที่ใหค้  าแนะนาช่วยเหลือสนบัสนุนหรือติดตามผล
การด าเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความวา่ นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพทัยา และ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจดัตั้งขึ้น 

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความวา่ ปลดัเทศบาล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลดัเมือง
พทัยา และปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนทีมี่กฎหมายจดัตั้งขึ้น 

“หัวหน้าหน่วยงานคลัง” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการส านกัการคลงั ผูอ้  านวยการกองคลงั หวัหนา้กองคลงั 
และหวัหนา้ส่วนการคลงั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 

“หัวหน้าหน่วยงานช่าง” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการส านกัการช่าง ผูอ้  านวยการกองช่าง หวัหนา้กองช่าง 
และหวัหนา้ส่วนโยธา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 

“หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม หวัหนา้กองสาธารณสุข และหวัหนา้ส่วนสาธารณสุข ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 
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“แผนที่ภาษี” หมายความวา่ แผนที่ที่แสดงต าแหน่ง ลกัษณะ ขนาด ของแปลงที่ดิน อาคาร โรงเรือน ส่ิง
ปลูกสร้าง เสน้ทางคมนาคม แหล่งน ้ า และอ่ืนๆ ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการจดัเก็บ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ และเป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

“ทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความวา่ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพยสิ์นและการใชป้ระโยชน์ ในทรัพยสิ์น 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการคา้ของเจา้ของ
ทรัพยสิ์นแต่ละคน 

“ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี” หมายความวา่ ทะเบียนที่แสดงรายการช าระภาษีของเจา้ของทรัพยสิ์นผูอ้ยูใ่น
ข่ายตอ้งชาระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

“แผนที่แม่บท” หมายความวา่ แผนที่เบื้องตน้ของแต่ละเขตยอ่ยหน่ึงๆ ที่จดัท าขึ้นจากระวางที่ดิน ซ่ึงอยูใ่น
เขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการน าเดินส ารวจขอ้มูลภาคสนามและการจดัท าแผนที่
ภาษ ี

“เขต” หมายความวา่ การจดัแบ่งพื้นที่เขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชแ้นวถนน คู คลอง ลกัษณะ
ทางธรรมชาติอ่ืนๆ หรือแนวขอบเขตของแปลงที่ดินออกเป็นเขตต่างๆ มีขนาดและรูปร่างตามความเหมาะสม แต่
ทั้งน้ีในเขตหน่ึงๆ เม่ือจดัทาเขตยอ่ยจะตอ้งไม่เกิน ๒๖ เขตยอ่ย ช่ือเขตก าหนดดว้ยตวัเลขสองหลกัเร่ิมจากเลข ๐๑ 
เรียงตามลาดบั 

“เขตย่อย” หมายความวา่ การจดัแบ่งพื้นที่ภายในเขต โดยใชแ้นวถนน คู คลอง หรือลกัษณะทางธรรมชาติ
อ่ืนๆ ในกรณีที่ไม่มีลกัษณะทางธรรมชาติใหใ้ชแ้นวขอบเขตของแปลงที่ดินแบ่งออกเป็นเขตยอ่ยต่างๆ มีขนาดและ
รูปร่างตามความเหมาะสมภายในกรอบกระดาษไขมาตรฐาน A 1 ช่ือเขตยอ่ยก าหนดดว้ยอกัษร A ถึง Z เรียงตาม 
ล าดบั 

“เลขประจ าแปลงที่ดิน” หมายความวา่ หมายเลขแสดงล าดบัแปลงที่ดินในเขตยอ่ย ก าหนดดว้ยเลขสาม
หลกั โดยเร่ิมจากเลข ๐๐๑ เรียงตามลาดบัจากซา้ยไปขวาและจากบนลงล่าง 

“รหัสแปลงที่ดิน” หมายความวา่ ช่ือเรียกแปลงที่ดินในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
ประกอบดว้ย เลขเขตน าหนา้ ตามดว้ยตวัอกัษรเขตยอ่ย และเลขประจ าแปลงที่ดิน 

“ข้อมูลภาคสนาม” หมายความวา่ ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจเก่ียวกบัขอ้มูลที่ดิน ขอ้มูลโรงเรือนและส่ิง
ปลูกสร้างต่างๆ ขอ้มูลป้าย ขอ้มูลการประกอบการคา้และอ่ืนๆ ของแปลงที่ดินแต่ละแปลง 

ขอ้ ๕ ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี ใหมี้อ านาจตีความการปฏิบติัตามระเบยีบน้ี 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิปฏิบตัิ และวนิิจฉยัปัญหา เพือ่ดาเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการและอ านาจหน้าที ่
---------------------------------------------- 

ขอ้ ๖ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะกรรมการอ านวยการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นจงัหวดั” ประกอบดว้ย 
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(๑) รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ประธานกรรมการ 
(๒) เจา้พนกังานที่ดินจงัหวดั กรรมการ 
(๓) ป่าไมจ้งัหวดั กรรมการ 
(๔) ธนารักษพ์ื้นที่จงัหวดั กรรมการ 
(๕) พาณิชยจ์งัหวดั กรรมการ 
(๖) ผูแ้ทนเทศบาล กรรมการ 
(๗) ผูแ้ทนเมืองพทัยา กรรมการ 
(๘) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
(๙) นายอ าเภอ กรรมการ 
(๑๐) ทอ้งถ่ินจงัหวดั กรรมการและเลขานุการ 
(๑๑) หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาทอ้งถ่ิน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งกรรมการตาม (๑) (๖) (๘) และ (๙) ตามที่เห็นสมควร 
ขอ้ ๗ ใหค้ณะกรรมการอ านวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นจงัหวดัมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พจิารณาคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีศกัยภาพในการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งเป็นศูนยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น โดย
ก าหนดจ านวนใหเ้หมาะสมกบัจ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่อยูใ่นความรับผดิชอบ 

(๒) ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง เพือ่ใหก้ารจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย 

(๓) สนบัสนุน ใหค้  าปรึกษาแนะน า ก ากบัดูแล ตดิตาม และประเมินผลการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัศูนยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

ขอ้ ๘ ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งใหมี้คณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย 

(๑) รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประธานกรรมการที่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย 
(๒) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รองประธานกรรมการ 
(๓) หวัหนา้หน่วยงานช่าง กรรมการ 
(๔) หวัหนา้หน่วยงานสาธารณสุข กรรมการ 
(๕) หวัหนา้งานทะเบียนราษฎร กรรมการ 
(๖) หวัหนา้หน่วยงานคลงั กรรมการและเลขานุการ 
(๗) หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายไดห้รือ กรรมการและหวัหนา้งานผลประโยชน์หรือ ผูช่้วยเลขานุการหวัหนา้
งานจดัเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 
(๘) หวัหนา้ฝ่ายหรือหัวหนา้งานแผนที่ภาษี กรรมการและและทะเบียนทรัพยสิ์น ผูช่้วยเลขานุการ 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณีใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงมีหนา้ที่ในการจดัท า การปรับขอ้มูล 
การใช ้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นตลอดจนควบคุมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
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ขอ้ ๙ ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งเจา้หนา้ที่เพือ่ปฏิบติังานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การเตรียมการใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานคลงัและส านกังานปลดัขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
(๒) การจดัท าแผนที่แม่บทใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานช่าง 
(๓) การคดัลอกขอ้มูลที่ดินและการส ารวจภาคสนามใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานช่าง หน่วยงาน

คลงั และหน่วยงานสาธารณสุข 
(๔) การจดัท าแผนที่ภาษีใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานช่าง 
(๕) การจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษีใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานคลงั 
(๖) การปรับปรุงขอ้มูลใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานช่าง หน่วยงานคลงั หน่วยงานสาธารณสุข 

และหน่วยงานทะเบียนราษฎร 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถดาเนินการให้แลว้เสร็จ ตามระยะเวลาที่ก  าหนดในโครงการไดใ้หข้อ

ความเห็นชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่ขยายระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ขอ้ ๑๐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีไ่ดรั้บแต่งตั้งให้เป็นศูนยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์นใหเ้จา้หนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นเจา้หนา้ที่ประจ าศูนยส์นบัสนุนการ
ปฏิบตัิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นศูนยส์นบัสนุนการปฏิบตัิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น มี
หนา้ที่ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้  าแนะน า ในการจดัท า การปรับขอ้มูล การใช ้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและช่วยเหลือจงัหวดัในการติดตามผลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

 
หมวด ๒ 

การจัดท าแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
----------------------------------------------- 

ขอ้ ๑๑ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาเนินการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวนั นบัแต่วนัที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบบัน้ีบงัคบัใช ้หรือภายในหน่ึงร้อย แปดสิบวนั นบัแต่วนัที่มี
พระราชบญัญตัิ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตั้ง หรือเปล่ียนแปลงเขตองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีผลบงัคบัใช ้โดยใหใ้ชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือจ่ายขาดเงินสะสมตามความจ าเป็น 

ขอ้ ๑๒ การด าเนินการตามขอ้ ๑๑ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจะจา้งพนกังานจา้ง ตามโครงการจดัทา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นไดต้ามความเหมาะสมกบัปริมาณงานและระยะเวลาของโครงการเม่ือจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเสร็จแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ เพือ่ปฏิบตัิ
หนา้ที่เก่ียวกบัการปรับขอ้มูลและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นก็ได ้

ขอ้ ๑๓ การจดัท าแผนที่แม่บท ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนที่เขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหถู้กตอ้งตรงตามแผนที่ทา้ยกฎหมาย

หรือพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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(๒) แบ่งพื้นที่ในแผนที่แนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเป็นเขตและในแต่ละเขตใหแ้บ่ง
ออกเป็นเขตยอ่ย 

(๓) จดัท าตารางระวางที่ดินทาบทบัแผนที่แนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชข้อ้มูลระวาง
ที่ดินจากส านกังานที่ดินจงัหวดัหรืออ าเภอ เพือ่ใหท้ราบรายช่ือระวางทั้งหมดในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
มาตราส่วนที่เหมาะสม 

(๔) จดัทาแนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระวางที่ดิน ที่อยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕) แบ่งเขตในระวางที่ดินภายในแนวเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแต่ละเขตใหแ้บ่งเป็นเขตยอ่ย 
(๖) แผนที่แม่บทของเขตยอ่ยหน่ึงใหใ้ชม้าตราส่วน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ เป็นหลกั กรณีเขตยอ่ยใดไม่สามารถใช้

มาตราส่วนดงักล่าวได ้อาจจะปรับยอ่หรือขยายไดโ้ดยใชม้าตราส่วนที่เหมาะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

(๗) การจดัท าแผนที่แม่บทใหค้ดัลอกรูปแปลงทีดิ่น เลขที่ดิน และหนา้ส ารวจจากระวางที่ดินที่มีการปรับ
มาตราส่วนตาม (๖) ในแต่ละเขตยอ่ยแลว้ใหก้ าหนดเลขประจ าแปลงที่ดินแต่ละแปลง 

ขอ้ ๑๔ การคดัลอกขอ้มูลที่ดินใหด้าเนินการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั ช่ือเจา้ของที่ดิน ที่อยู ่เลขที่เอกสาร
สิทธ์ิ เลขที่ดิน หนา้ส ารวจ ต าแหน่งที่ตั้ง และจานวนเน้ือที่ของแปลงที่ดินแต่ละแปลงจากระวางแผนที่และสารบบ
ที่ดินของสานกังานที่ดินจงัหวดัหรืออ าเภอบนัทึกลงในแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี 

ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มูลภาคสนาม ใหใ้ชแ้ผนที่แม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มูล ดงัน้ี 
(๑) ขอ้มูลที่ดิน ใหใ้ชแ้บบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ีในการจดัเก็บ

รวบรวมรายละเอียดของที่ดิน ลกัษณะการใช ้และการใชป้ระโยชน์ของที่ดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน ๑ 
ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัที่ดิน ๑ แปลง 

(๒) ขอ้มูลโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ใหใ้ชแ้บบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง (ผ.ท.2) 
ตามแบบทา้ยระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างการใชป้ระโยชน์และจดั
ทาผงับริเวณที่ตั้งโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
๑ ฉบบั ใหใ้ชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างของเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างแต่ละราย 

(๓) ขอ้มูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ใหใ้ชแ้บบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตาม
แบบทา้ยระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้าย ช่ือและที่อยูข่องเจา้ของป้ายหรือ ผูค้รอบครองป้าย 
และจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของลกัษณะกิจการประกอบการคา้ที่ตอ้งขออนุญาต ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบั
ป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายการรายละเอียดเก่ียวกบัป้ายหรือใบอนุญาตต่างๆ ของเจา้ของป้าย
หรือใบอนุญาตแต่ละราย 

(๔) จดัท าผงับริเวณแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน โดยใชม้าตราส่วนที่
เหมาะสมและวางทิศไวใ้หช้ดัเจนเอกสารขอ้มูลภาคสนามที่ทาการบนัทึกขอ้มูล ใหร้วบรวมเก็บไวด้ว้ยกนัตามราย
แปลงที่ดิน 
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ขอ้ ๑๖ การจดัทาแผนที่ภาษี ใหห้น่วยงานช่างจดัทาแผนที่ภาษีจากขอ้มูลแผนที่แม่บทโดยคดัลอกแปลง
ที่ดินจากแผนที่แม่บทที่ปรับแกไ้ขจากการเดินส ารวจภาคสนาม และจดัเรียงลาดบัเลขประจาแปลงที่ดินใหม่ ลงใน
กระดาษไขมาตรฐาน A 1 ตามแบบแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ทา้ยระเบียบน้ีแผนที่ภาษีจานวนหน่ึงฉบบับรรจุขอ้มูลแปลง
ที่ดินหน่ึงเขตยอ่ย ประกอบดว้ย รูปแปลงที่ดิน เลขประจาแปลงที่ดิน รูปผงัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง และเลขที่
บา้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ วนั เดือน และปี ของผูเ้ขียนกากบัไวด้ว้ย 
ใหห้ัวหนา้หน่วยงานช่างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายเป็น ลายลกัษณ์อกัษรตรวจสอบ
ความถูกตอ้งแลว้ลงลายมือช่ือ วนั เดือน และปี ก ากบัไวด้ว้ย 

ขอ้ ๑๗ การจดัทาทะเบียนทรัพยสิ์น ให้ใชข้อ้มูลในแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดินโรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สร้าง ป้ายและการประกอบการคา้ซ่ึงไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามทีไ่ดผ้า่นการตรวจสอบแลว้บนัทึกลงใน
แบบทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นรายบุคคล ตามแบบทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4) ทา้ยระเบียบน้ี 
ใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงลายมือช่ือ วนั เดือน และปีก ากบัไวท้า้ยรายการทุก
รายการในทะเบียนทรัพยสิ์น 

ขอ้ ๑๘ ใหห้น่วยงานคลงัตรวจสอบรายการทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์น หากเจา้ของทรัพยสิ์นรายใดมี
ทรัพยสิ์นอยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษี ให้จดัทาทะเบียนคุมผูช้าระภาษีของเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นตามแบบทะเบียนคุมผูช้า
ระภาษ ี(ผ.ท.5) ทา้ยระเบียบน้ี 

ขอ้ ๑๙ ใหห้น่วยงานคลงัจดัท าบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษีตามแบบบญัชีคุม
ทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษี (ผ.ท.6) ทา้ยระเบียบน้ี และบญัชีคุมแปลงที่ดินและขอ้มูลการ
ประมาณการเสียภาษีตามรายเขตยอ่ยตามแบบบญัชีคุมแปลงที่ดินและขอ้มูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ทา้ย
ระเบียบน้ี 

หมวด ๓ 
การใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
----------------------------------------------- 

ขอ้ ๒๐ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชแ้ผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นขอ้มูลในการจดัเก็บภาษ ี
ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจดัเก็บภาษีใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นธรรมต่อเจา้ของทรัพยสิ์น โดยทุกฝ่ายทุกงาน
ที่เก่ียวขอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบร่วมกนัตามที่หวัหนา้หน่วยงานคลงัมอบหมาย 

ขอ้ ๒๑ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปรับปรุงขอ้มูลใหพ้ร้อมสมบูรณ์และแจง้เจา้ของทรัพยสิ์นที่อยูใ่น
ข่ายตอ้งช าระภาษีตามทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีทราบก่อนเดือนมกราคมของปีภาษี 

ขอ้ ๒๒ เม่ือมีผูม้ายืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี ใหเ้จา้หนา้ที่ผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบจดัเก็บรายไดต้รวจสอบ
รายการขอ้มูลทรัพยสิ์นในแบบแสดงรายการเสียภาษีกบัขอ้มูลทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์นและการประเมินภาษี
ในทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีใหถู้กตอ้ง แลว้เสนอเจา้พนกังานประเมินหากรายการขอ้มูลทรัพยสิ์นในแบบแสดง
รายการเสียภาษีกบัขอ้มูลทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีไม่สอดคลอ้งกนั ใหง้านแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นตรวจสอบ สอบถาม หรือแจง้เป็นหนงัสือถึงผูย้ืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี เพือ่แสดง
รายการเพิม่เติมหรือ น าพยานหลกัฐานมาสนบัสนุนขอ้ความในรายการนั้น 
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ขอ้ ๒๓ เจา้พนกังานประเมินตอ้งประเมินภาษีตามรายการทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์นและบนัทึกการ
ประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข ให้
หน่วยงานสาธารณสุขประสานงานกบัหน่วยงานคลงั เพือ่ขอขอ้มูลการประกอบกิจการคา้ในทะเบียนทรัพยสิ์นเพือ่
นาไปใชป้ระโยชน์ในการเร่งรัดจดัเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ตามประเภทของกิจการและเม่ือออก
ใบอนุญาตแลว้ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นขอ้บญัญติัหรือขอ้ก าหนดขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

ขอ้ ๒๔ ทะเบียนทรัพยสิ์นฉบบัใด ที่มีทรัพยสิ์นทุกรายการ อยูใ่นข่ายไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งช าระภาษ ีให้
ท  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีแดงที่มุมขวาดา้นบนของทะเบียนทรัพยสิ์นและตอ้งท าการตรวจสอบใหม่ทุกปีก่อน
ถึงปีภาษ ีหากอยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษีใหด้ าเนินการตามขอ้ ๑๘ 

ขอ้ ๒๕ ทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีฉบบัใด ที่มีการชาระภาษีตามรายการของทรัพยสิ์น ที่มีอยูค่รบถว้นทุก
ประเภทแลว้ใหท้  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาดา้นบนของทะเบียนคุมผูช้าระภาษี และถอด
เคร่ืองหมายดงักล่าวออกเม่ือถึงปีภาษีปีใหม่ใหเ้จา้หนา้ที่ผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบจดัเก็บรายไดบ้นัทึกรายการยืน่แบบ
แสดงรายการชาระภาษีการแจง้ประเมิน และการช าระเงินค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมลงในทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีให้
ครบถว้น 

ขอ้ ๒๖ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่ชาระภาษี ใหอ้งคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินคดั
รายช่ือผูท้ี่ยงัไม่มายืน่แบบแสดงรายการเพือ่ชาระภาษี หรือยืน่แบบแลว้ยงัไม่ไดม้าชาระภาษี ใหค้รบถว้น จาก
ทะเบียนคุมผูช้าระภาษี แลว้จดัท าหนงัสือเร่งรัดโดยเร็ว 

ขอ้ ๒๗ ในกรณีที่ผูใ้ดมาขอคดัลอกหรือส าเนาขอ้มูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได ้โดยออกเป็นขอ้บญัญตัิ ส าหรับอตัราค่าธรรมเนียมให้ 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูพ้จิารณาและก าหนดตามความเหมาะสม แต่ทั้งน้ีใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ 

หมวด ๔ 
การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

---------------------------------------- 
ขอ้ ๒๘ เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นแลว้ใหห้น่วยงานคลงัเป็น

หน่วยงานรับผดิชอบปรับขอ้มูลในแผนที่ภาษีและในทะเบียนทรัพยสิ์นใหเ้ป็นปัจจุบนั อยูเ่สมอกรณีหน่วยงานคลงั
ไม่มีบุคลากรปรับขอ้มูลในแผนที่ภาษี ใหห้น่วยงานช่าง เป็นผูรั้บผดิชอบ 

ขอ้ ๒๙ ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการปรับขอ้มูลภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส่งใหห้น่วยงานคลงั เพือ่ปรับขอ้มูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นภายในวนัที่หา้ของทุก
เดือนกรณีมีปัญหาอุปสรรคในการปรับขอ้มูล ใหห้น่วยงานคลงัเสนอคณะกรรมการตามขอ้ ๘ พจิารณาตามอ านาจ
หนา้ที่ 

ขอ้ ๓๐ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการขอ้มูลในทะเบียนทรัพยสิ์นให้ใชว้ิธี “ขีดฆ่า” ขอ้ความเดิมดว้ยหมึก
สีแดง แลว้บนัทึกขอ้ความใหม่ ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงลายมือ
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ช่ือ วนั เดือน และปี กากบัไว ้ทั้งขอ้ความที่ไดข้ีดฆ่าและขอ้ความใหม่และเม่ือรายการทรัพยสิ์นเพิ่มขึ้นหรือ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ซ่ึงเขา้ข่ายตอ้งเสียภาษี ใหถ้อดเคร่ืองหมายกระดาษสีแดงตามขอ้ ๒๔ ออกจาก
ทะเบียนทรพัยสิ์น 

 
 

หมวด ๕ 
การเก็บรักษาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

------------------------------------------- 
ขอ้ ๓๑ แบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน โรงเรือน ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ พร้อมทั้งเอกสาร

ที่ใชใ้นการจดัทาและเอกสารที่ใชใ้นการปรับขอ้มูล ใหจ้ดัเก็บรวบรวมเป็นรายแปลงที่ดิน ในแฟ้มเรียงตามล าดบั
รหสัแปลงที่ดินและรวมไวใ้นแฟ้มโดยใหมี้จ านวนตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน แฟ้มละหน่ึงร้อยแปลงที่ดิน
เรียงเป็นรายเขตยอ่ยและเขตตามล าดบั 

ขอ้ ๓๒ ทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษี ใหจ้ดัเก็บตามรหสัช่ือเจา้ของทรัพยสิ์นเรียงตาม
ตวัอกัษรและตวัเลข เพือ่ความสะดวกในการจดัเก็บภาษี 

ขอ้ ๓๓ แผนที่ภาษีตน้ฉบบั ใหจ้ดัเก็บเรียงตามล าดบัเขตและเขตยอ่ย หา้มน าออกใช ้เวน้แต่กรณีน าไปเพือ่
พมิพห์รือท าส าเนาคู่ฉบบั หรือเพือ่แกไ้ขปรับปรุงเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัขอ้มูล ในแผนที่ภาษีฉบบันั้น 

ขอ้ ๓๔ ใหง้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น หน่วยงานคลงั หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการเก็บรักษา มิใหมี้การท าลายหรือท าใหสู้ญหายแก่เอกสารในแฟ้มขอ้มูลแปลงที่ดิน ทะเบียนทรัพยสิ์น 
ทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีและแผนที่ภาษี 

เม่ือนาแผนที่ภาษีหรือทะเบียนทรัพยสิ์นไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน และไดด้าเนินการแลว้เสร็จ ใหน้าส่งคืน
เจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบโดยเร็ว 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดยงัไม่ไดก้  าหนดโครงสร้างงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ให้
หวัหนา้หน่วยงานคลงัออกค าสัง่แต่งตั้งใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีหนา้ที่รับผดิชอบ 

ขอ้ ๓๕ ทะเบียนทรัพยสิ์นที่ไดจ้  าหน่ายรายการทรัพยสิ์นหมดส้ินแลว้ และไม่มีภาษีคา้งช าระใหแ้ยกเก็บไว ้
รวมทั้งทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีของเจา้ของทรัพยสิ์นดงักล่าว เม่ือครบหน่ึงปีใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ เพือ่ตรวจสอบ
และควบคุมการท าลาย 
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บทเฉพาะกาล 
-------------------------------------- 

ขอ้ ๓๖ เทศบาลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นศูนยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
ก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นศูนยป์ฏิบติังานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นตามระเบียบน้ี 

ขอ้ ๓๗ การจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ไดด้ าเนินการอยู่
ก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นการด าเนินการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พลเอก สุรยทุธ ์จุลานนท ์

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพเิศษ ๓๐ ง/หนา้ ๑/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑__ 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


