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เจาะประเด็นข ้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
่
่
ว่าด ้วยแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย ์สินขององค ์กรปกครองส่วนท ้องถิน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ 331 ในระเบียบนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หมายความว่าอย่างไร
ก. กรุงเทพมหานคร
ข. เทศบาล
ค. เมืองพัทยา
ง. ถูกทั้ง ข้อ ข. และ ค.
เฉลย ง.
ชี้ทริค ! “องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและกรุ งเทพมหานคร

ข้อ 332 ข้อใดคือความหมายของคาว่า ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัตงิ านตามแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบนี้
ก. หน่วยงานอาเภอเป็ นผูส้ นับสนุนหรื อติดตามผลการดาเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
ข. ผูว้ ่าราชการจังหวัด เป็ นผูส้ นับสนุนหรื อติดตามผลการดาเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค. กรมส่ งเสริ มการปกรองท้องถิ่นเป็ นผูส้ นับสนุนหรื อติดตามผลการดาเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดได้ แต่ งตั้งให้ มีหน้ าทีใ่ ห้ คาแนะนา
ช่ วยเหลือสนับสนุนหรือติดตามผลการดาเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สินขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น
เฉลย ง.
ชี้ทริค ! “ศูนย์ สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยหรื อจังหวัดได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ให้คาแนะนาช่วยเหลือสนับสนุนหรื อติดตามผล
การดาเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 333 ข้อใดคือความหมายของคาว่า “แผนทีภ่ าษี” ตามระเบียบนี้
ก. แผนที่แสดงตาแหน่ง
ข. แผนที่แสดงของแปลงที่ดิน
ค. โรงเรื อน
ง. ถูกทุกข้ อ
เฉลย ง.
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ชี้ทริค ! ““แผนทีภ่ าษี” หมายความว่า แผนที่ที่แสดงตาแหน่ง ลักษณะ ขนาด ของแปลงที่ดิน อาคาร โรงเรื อน สิ่ งปลูกสร้าง
เส้นทางคมนาคม แหล่งน้า และอื่นๆ ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และใบอนุญาตต่างๆ และเป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 334 ข้อใดคือความหมายของคาว่า “แผนทีแ่ ม่บท” ตามระเบียบนี้
ก. แผนที่ทางอากาศ
ข. แผนที่ประเทศไทย
ค. แผนที่ตาบล
ง. แผนที่เบื้องต้นของแต่ละเขตย่อยหนึ่งๆ ที่จดั ทาขึ้นจากระวางที่ดิน ซึ่งอยูใ่ นเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เฉลย ง.
ชี้ทริค ! “แผนทีแ่ ม่บท” หมายความว่า แผนที่เบื้องต้นของแต่ละเขตย่อยหนึ่งๆ ที่จดั ทาขึ้นจากระวางที่ดิน ซึ่งอยูใ่ นเขตขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการนาเดินสารวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทาแผนที่ภาษี
ข้อ 335 ในการแบ่งพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยใช้แนวถนน คู คลอง ลักษะทางธรรมชาติ ในการจัดทาเขตย่อย
เมื่อดาเนินการจัดทาเขตย่อย ต้องไม่เกินกี่เขตย่อย
ก. 20 เขตย่อย
ข. 25 เขตย่อย
ค. 26 เขตย่อย
ง. 30 เขตย่อย
เฉลย ค.
ชี้ทริค ! “เขต” หมายความว่า การจัดแบ่งพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยใช้แนวถนน คู คลอง ลักษณะทางธรรมชาติ
อื่นๆ หรื อแนวขอบเขตของแปลงที่ดินออกเป็ นเขตต่างๆ มีขนาดและรู ปร่ างตามความเหมาะสม แต่ท้งั นี้ ในเขตหนึ่งๆ เมื่อจัดทาเขต
ย่อยจะต้องไม่เกิน ๒๖ เขตย่อย ชื่อเขตกาหนดด้วยตัวเลขสองหลักเริ่ มจากเลข ๐๑ เรี ยงตามลาดับ
ข้อ 336 ขอใดคือความหมายของ คาว่า เลขประจาแปลงทีด่ ิน ตามระเบียบนี้
ก. เลขแปลงที่ดินแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดตัวเลขสามหลัก
ข. เลขแปลงที่ดินแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดตัวเลขสี่ หลัก
ค. เลขแปลงที่ดินแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดตัวเลขห้าหลัก
ง. เลขแปลงที่ดินแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดตัวเลขหกหลัก
เฉลย ก.
ชี้ทริค ! “เลขประจาแปลงทีด่ ิน” หมายความว่า หมายเลขแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดด้วยเลขสามหลัก โดย
เริ่ มจากเลข ๐๐๑ เรี ยงตามลาดับจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
ข้อ 337 ขอใดคือความหมายของ คาว่า เลขประจาแปลงทีด่ ิน ตามระเบียบนี้
ก. เลขแปลงที่ดินแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดตัวเลขสามหลัก
ข. เลขแปลงที่ดินแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดตัวเลขสี่ หลัก
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ค. เลขแปลงที่ดินแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดตัวเลขห้าหลัก
ง. เลขแปลงทีด่ ินแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดตัวเลขหกหลัก
เฉลย ก.
ชี้ทริค ! “เลขประจาแปลงทีด่ ิน” หมายความว่า หมายเลขแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดด้วยเลขสามหลัก โดย
เริ่ มจากเลข ๐๐๑ เรี ยงตามลาดับจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
ข้อ 338 รหัสแปลงทีด่ ิน ตามความหมายตามระเบียบนี้ ประกอบด้วย
ก. เลขเขตนาหน้า
ข. ตามด้วยตัวอักษรเขตย่อย
ค. เลขประจาแปลงที่ดิน
ง. ถูกทุกข้อง
เฉลย ง.
ชี้ทริค ! รหัสแปลงทีด่ ิน” หมายความว่า ชื่อเรี ยกแปลงที่ดินในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วย เลขเขตนา
หน้า ตามด้วยตัวอักษรเขตย่อย และเลขประจาแปลงที่ดิน

ข้อ 339 คณะกรรมการอานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัด” มีใครเป็ นประธาน
ก.
ข.
ค.
ง.

ผูว้ ่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ
รองผูว้ ่าราชการจังหวัด
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

เฉลย ค.
ชี้ทริค ! ข้อ ๖ ให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการอานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินจังหวัด” ประกอบด้วย
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ
(๒) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด กรรมการ
(๓) ป่ าไม้จงั หวัด กรรมการ
(๔) ธนารักษ์พ้นื ที่จงั หวัด กรรมการ
(๕) พาณิชย์จงั หวัด กรรมการ
(๖) ผูแ้ ทนเทศบาล กรรมการ
(๗) ผูแ้ ทนเมืองพัทยา กรรมการ
ฯลฯ
ข้อ 340 ข้อใด คือ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ก. พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีศกั ยภาพในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เสนอผูว้ ่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็ นศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยกาหนดจานวนให้เหมาะสมกับ
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
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ข. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย
ค. สนับสนุน ให้คาปรึ กษาแนะนา กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่ วมกับศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง.
ชี้ทริค ! ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการอานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัดมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีศกั ยภาพในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เสนอผูว้ ่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็ นศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยกาหนดจานวนให้เหมาะสมกับ
จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
(๒) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย
(๓) สนับสนุน ให้คาปรึ กษาแนะนา กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่ วมกับศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ข้อ 341 คณะกรรมการดาเนินงานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วยใครบ้าง
ก. รองนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ข. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. หัวหน้าหน่วยงานช่าง
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง.
ชี้ทริค ! ข้อ ๘ ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ งให้มีคณะกรรมการดาเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกอบด้วย
(๑) รองนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประธานกรรมการที่ผบู้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมาย
(๒) ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รองประธานกรรมการ
(๓) หัวหน้าหน่วยงานช่าง กรรมการ
(๔) หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุ ข กรรมการ
(๕) หัวหน้างานทะเบียนราษฎร กรรมการ
(๖) หัวหน้าหน่วยงานคลัง กรรมการและเลขานุการ
(๗) หัวหน้าฝ่ ายพัฒนารายได้หรื อ กรรมการและหัวหน้างานผลประโยชน์หรื อ ผูช้ ่วยเลขานุการหัวหน้างานจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
(๘) หัวหน้าฝ่ ายหรื อหัวหน้างานแผนที่ภาษี
ข้อ 342 ตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีภายในกี่วนั
ก. 90 วัน
ข. 120 วัน
ค. 150 วัน
ง. 180 วัน
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เฉลย ง.
ชี้ทริค ! ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในหนึ่งร้ อยแปดสิบวัน นับ
แต่วนั ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ บงั คับใช้ หรื อภายในหนึ่งร้อย แปดสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกาหรื อประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง หรื อเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ โดยให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อจ่ายขาดเงินสะสมตามความจาเป็ น
ข้อ 343 ข้อใดคือขั้นตอนในการจัดทาแผนที่แม่บท
ก. ตรวจสอบแนวเขต
ข. แบ่งพื้นที่ในแผนที่แนวเขต
ค. แบ่งพื้นที่เป็ นเขตย่อย
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ง.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๓ การจัดทาแผนที่แม่บท ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนที่เขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตรงตามแผนที่ทา้ ยกฎหมายหรื อพระราช
กฤษฎีกาหรื อประกาศกระทรวงมหาดไทย
(๒) แบ่งพื้นที่ในแผนที่แนวเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นออกเป็ นเขตและในแต่ละเขตให้แบ่งออกเป็ นเขตย่อย
(๓) จัดทาตารางระวางที่ดินทาบทับแผนที่แนวเขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยใช้ขอ้ มูลระวางที่ดินจาก
สานักงานที่ดินจังหวัดหรื ออาเภอ เพื่อให้ทราบรายชื่อระวางทั้งหมดในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในมาตราส่ วนที่เหมาะสม
(๔) จัดทาแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระวางที่ดิน ที่อยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๕) แบ่งเขตในระวางที่ดินภายในแนวเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและแต่ละเขตให้แบ่งเป็ นเขตย่อย
(๖) แผนที่แม่บทของเขตย่อยหนึ่งให้ใช้มาตราส่ วน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ เป็ นหลัก กรณีเขตย่อยใดไม่สามารถใช้มาตราส่ วน
ดังกล่าวได้ อาจจะปรับย่อหรื อขยายได้โดยใช้มาตราส่ วนที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ข้อ 344 แผนที่แม่บทให้มาตราส่ วนเท่าใด
ก. 1 : 4000
ข. 1 : 1000
ค. 1 : 2000
ง. 1 : 5000
เฉลย ข.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๓ การจัดทาแผนที่แม่บท ให้ดาเนินการดังนี้
ฯลฯ
(๖) แผนที่แม่บทของเขตย่อยหนึ่งให้ใช้มาตราส่ วน ๑ ต่ อ ๑,๐๐๐ เป็ นหลัก กรณีเขตย่อยใดไม่สามารถใช้มาตราส่ วน
ดังกล่าวได้ อาจจะปรับย่อหรื อขยายได้โดยใช้มาตราส่ วนที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ข้อ 345 ในการสารวจข้อมูลภาคสนาม ให้ใช้แผนที่แม่บทดาเนินการสารวจข้อมูลใดบ้าง
ก. ข้อมูลที่ดิน
ข. ข้อมูลแนวเขตการปกครอง
ค. ข้อมูลระวางที่ดิน
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ง. ข้อมูลเลขที่ดิน
เฉลย ก.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๕ การสารวจข้อมูลภาคสนาม ให้ใช้แผนที่แม่บทในการนาาเดินสารวจข้อมูล ดังนี้
(๑) ข้อมูลที่ดิน ให้ใช้แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียด
ของที่ดิน ลักษณะการใช้ และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ๑ ฉบับ ให้ใช้บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ที่ดิน ๑ แปลง
(๒) ข้อมูลโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง ให้ใช้แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง (ผ.ท.2) ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์และจัดทาผังบริ เวณที่ต้ งั โรงเรื อนหรื อ
สิ่ งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง ๑ ฉบับ ให้ใช้บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้างของเจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างแต่ละราย
(๓) ข้อมูลป้ ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้ าย ชื่อและที่อยูข่ องเจ้าของป้ ายหรื อ ผูค้ รอบครองป้ าย และจัดเก็บรวบรวม
รายละเอียดของลักษณะกิจการประกอบการค้าที่ตอ้ งขออนุญาต ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบับ ให้
ใช้บนั ทึกรายการรายละเอียดเกี่ยวกับป้ ายหรื อใบอนุญาตต่างๆ ของเจ้าของป้ ายหรื อใบอนุ ญาตแต่ละราย
(๔) จัดทาผังบริ เวณแสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน โดยใช้มาตราส่ วนที่เหมาะสมและ
วางทิศไว้ให้ชดั เจนเอกสารข้อมูลภาคสนามที่ทาการบันทึกข้อมูล ให้รวบรวมเก็บไว้ดว้ ยกันตามรายแปลงที่ดิน
ข้อ 346 ผ.ท. 1 คือแบบใด
ก. แบบสารวจข้อมูลภาษีโรงเรื อน
ข. แบบสารวจข้อมูลภาษีป้าย
ค. แบบสารวจข้ อมูลทีด่ ิน
ง. แบบประเมินภาษี
เฉลย ก.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๕ การสารวจข้อมูลภาคสนาม ให้ใช้แผนที่แม่บทในการนาเดินสารวจข้อมูล ดังนี้
(๑) ข้ อมูลทีด่ ิน ให้ ใช้ แบบสารวจข้ อมูลเกีย่ วกับทีด่ ิน (ผ.ท.1) ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียด
ของที่ดิน ลักษณะการใช้ และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ๑ ฉบับ ให้ใช้บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ที่ดิน ๑ แปลง
ข้อ 347 ผ.ท. 2 คือแบบใด
ก. แบบสารวจข้อมูลโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ข. แบบสารวจข้อมูลภาษีป้าย
ค. แบบสารวจข้อมูลที่ดิน
ง. แบบประเมินภาษี
เฉลย ก.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๕ การสารวจข้อมูลภาคสนาม ให้ใช้แผนที่แม่บทในการนาเดินสารวจข้อมูล ดังนี้
(๒) ข้ อมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ าง ให้ ใช้ แบบสารวจข้ อมูลเกีย่ วกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ าง (ผ.ท.2) ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์และจัดทาผังบริ เวณที่ต้ งั โรงเรื อนหรื อ
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สิ่ งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง ๑ ฉบับ ให้ใช้บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
โรงเรื อนและสิ่ งปลูกสร้างของเจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างแต่ละราย
ข้อ 348 ผ.ท. 3 คือแบบใด
ก. แบบสารวจข้อมูลโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ข. แบบสารวจข้อมูลป้ ายและใบอนุญาตต่าง ๆ
ค. แบบสารวจข้อมูลที่ดิน
ง. แบบประเมินภาษี
เฉลย ก.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๕ การสารวจข้อมูลภาคสนาม ให้ใช้แผนที่แม่บทในการนาเดินสารวจข้อมูล ดังนี้
๓) ข้ อมูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ ใช้ แบบสารวจข้ อมูลเกีย่ วกับป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้ าย ชื่อและที่อยูข่ องเจ้าของป้ ายหรื อ ผูค้ รอบครองป้ าย และจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของ
ลักษณะกิจการประกอบการค้าที่ตอ้ งขออนุญาต ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบับ ให้ใช้บนั ทึกรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับป้ ายหรื อใบอนุญาตต่างๆ ของเจ้าของป้ ายหรื อใบอนุญาตแต่ละราย

ข้อ 349 ผ.ท. 3 คือแบบใด
ก. แบบสารวจข้อมูลโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
ข. แบบสารวจข้อมูลป้ ายและใบอนุญาตต่าง ๆ
ค. แบบสารวจข้อมูลที่ดิน
ง. แบบประเมินภาษี
เฉลย ก.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๕ การสารวจข้อมูลภาคสนาม ให้ใช้แผนที่แม่บทในการนาเดินสารวจข้อมูล ดังนี้
๓) ข้ อมูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ ใช้ แบบสารวจข้ อมูลเกีย่ วกับป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้ าย ชื่อและที่อยูข่ องเจ้าของป้ ายหรื อ ผูค้ รอบครองป้ าย และจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของ
ลักษณะกิจการประกอบการค้าที่ตอ้ งขออนุญาต ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบับ ให้ใช้บนั ทึกรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับป้ ายหรื อใบอนุญาตต่างๆ ของเจ้าของป้ ายหรื อใบอนุญาตแต่ละราย
ข้อ 350 ผ.ท. 4 คือแบบใด
ก.
ข.
ค.
ง.

แบบทะเบียนทรัพย์ สิน
แบบสารวจข้อมูลป้ ายและใบอนุญาตต่าง ๆ
แบบสารวจข้อมูลที่ดิน
แบบประเมินภาษี

เฉลย ก.
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ชี้ทริค ! ข้อ ๑๗ การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน ให้ใช้ขอ้ มูลในแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้าง ป้ ายและการ
ประกอบการค้าซึ่งได้จากการสารวจข้อมูลภาคสนามที่ได้ผา่ นการตรวจสอบแล้วบันทึกลงในแบบทะเบียนทรัพย์สินเป็ นรายบุคคล
ตามแบบทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ท้ายระเบียบนี้
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ลงลายมือชื่อ วัน เดือน และปี กากับไว้ทา้ ยรายการทุกรายการ
ในทะเบียนทรัพย์สิน
ข้อ 351 ผ.ท. 5 คือแบบใด
ก. แบบทะเบียนทรัพย์สิน
ข. แบบสารวจข้อมูลป้ ายและใบอนุญาตต่าง ๆ
ค. แบบสารวจข้อมูลที่ดิน
ง. ทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี
เฉลย ง.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงานคลังตรวจสอบรายการทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน หากเจ้าของทรัพย์สินรายใดมีทรัพย์สินอยูใ่ น
ข่ายต้องเสี ยภาษี ให้จดั ทาทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีของเจ้าของทรัพย์สินนั้นตามแบบทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ท้ายระเบียบนี้

ข้อ 352 ผ.ท. 17 คือแบบใด
ก.
ข.
ค.
ง.

แบบทะเบียนทรัพย์สิน
แบบสารวจข้อมูลป้ ายและใบอนุญาตต่าง ๆ
แบบข้ อมูลประมาณการเสียภาษี
ทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี

เฉลย ค.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานคลังจัดทาบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีตามแบบบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี (ผ.ท.6) ท้ายระเบียบนี้ และบัญชีคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการประมาณการเสี ยภาษีตามรายเขตย่อยตาม
แบบบัญชีคุมแปลงที่ดินและข้ อมูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 353 ผ.ท. 17 คือแบบใด
ก.
ข.
ค.
ง.

แบบทะเบียนทรัพย์สิน
แบบสารวจข้อมูลป้ ายและใบอนุญาตต่าง ๆ
แบบข้ อมูลประมาณการเสียภาษี
ทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี

เฉลย ค.
ชี้ทริค ! ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานคลังจัดทาบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีตามแบบบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี (ผ.ท.6) ท้ายระเบียบนี้ และบัญชีคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการประมาณการเสี ยภาษีตามรายเขตย่อยตาม
แบบบัญชีคุมแปลงที่ดินและข้ อมูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ท้ายระเบียบนี้
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ข้อ 354 ในการจัดทาแผนที่ภาษีให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปรับปรุ งข้อมูลผูอ้ ยูใ่ นข่ายต้องชาระภาษีตามทะเบียนคุมผูช้ าระ
ภาษีทราบก่อนเดือนใดของปี ภาษี
ก. เดือนตุลาคม
ข. เดือนธันวาคม
ค. เดือนมกราคม
ง. เดือนสิ งหาคม
เฉลย ค.
ชี้ทริค ! ข้อ ๒๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุ งข้อมูลให้พร้อมสมบูรณ์และแจ้งเจ้าของทรัพย์สินที่อยูใ่ นข่ายต้องชาระ
ภาษีตามทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีทราบก่อนเดือนมกราคมของปี ภาษี
ข้อ

ทรัพย์สินทุกรายการที่อยูใ่ นข่ายได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งชาระภาษี ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องดาเนินการอย่างไร
ก. ให้ทาเครื่ องหมายด้วยกระดาษสี เหลืองที่มุมขวาด้านบนของทะเบียนทรัพย์สิน
ข. ให้ ทาเครื่องหมายด้ วยกระดาษสีแดงทีม่ ุมขวาด้ านบนของทะเบียนทรัพย์สิน
ค. ให้ทาเครื่ องหมายด้วยกระดาษสี แดงที่มุมขวาด้านบนของทะเบียนทรัพย์สิน
ง. ให้ทาเครื่ องหมายด้วยกระดาษสี แดงที่มุมด้านล่างของทะเบียนทรัพย์สิน
เฉลย ข.
ชี้ทริค ! ข้อ ๒๔ ทะเบียนทรัพย์สินฉบับใด ที่มีทรัพย์สินทุกรายการ อยูใ่ นข่ายได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งชาระภาษี ให้ทา
เครื่ องหมายด้วยกระดาษสีแดงทีม่ ุมขวาด้ านบนของทะเบียนทรัพย์สินและต้องทาการตรวจสอบใหม่ทุกปี ก่อนถึงปี ภาษี หากอยูใ่ น
ข่ายต้องเสี ยภาษีให้ดาเนินการตามข้อ ๑๘
ข้อ 355 กรณีมีผมู้ าขอคัดลอกสาเนาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกฏหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ข. พระราชบัญญัติ ข้ อมูลข่ าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
ค. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
เฉลย ข.
ชี้ทริค ! ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ผใู้ ดมาขอคัดลอกหรื อสาเนาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมได้ โดยออกเป็ นข้อบัญญัติ สาหรับอัตราค่าธรรมเนียมให้ผบู้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นผูพ้ ิจารณาและกาหนดตาม
ความเหมาะสม แต่ท้งั นี้ให้อยูภ่ ายใต้กฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่ าวสารของราชการ
ข้อ 356 เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบต้องดาเนินการปรับปรุ งแผนที่ภาษีเพื่อส่ งให้ขอ้ มูลให้กบั หัวหน้าหน่วยงานคลังภายในวันที่เท่าใด
ของทุกเดือน
ก. ภายในวันที่ห้าของทุกเดือน
ข. ภายในวันที่สิบ ของทุกเดือน
ค. ภายในวันที่สิบห้า ของทุกเดือน
ง. ภายในวันที่สามสิ บ ของทุกเดือน
190

ทีมงานวิชาการบ้านติวเตอร์อ่างทอง

หน้า 191

เฉลย ก.
ชี้ทริค ! ข้อ ๒๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับข้อมูลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ ง
ให้หน่วยงานคลัง เพื่อปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในวันทีห่ ้ าของทุกเดือนกรณีมีปัญหาอุปสรรคในการปรับ
ข้อมูล ให้หน่วยงานคลังเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๘ พิจารณาตามอานาจหน้าที่
ข้อ 357 ในการเก็บเอกสารแบบสารวจเกี่ยวกับที่ดิน ควรจัดให้มีการจัดเก็บรวบรวมในแฟ้ ม โดยจัดเก็บที่ดินแรงเป็ นรายเขตย่อย
และ
เขตลาดับแฟ้ มละไม่เกินเท่าใด
ก. แฟ้ มละ 150 แปลงที่ดิน
ข. แฟ้ มละ 100 แปลงที่ดิน
ค. แฟ้ มละ 150 แปลงที่ดิน
ง. แฟ้ มละ 200 แปลงที่ดิน
เฉลย ข.
ชี้ทริค ! ข้อ ๓๑ แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรื อน ป้ าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ในการจัด
ทาและเอกสารที่ใช้ในการปรับข้อมูล ให้จดั เก็บรวบรวมเป็ นรายแปลงที่ดิน ในแฟ้ มเรี ยงตามลาดับรหัสแปลงที่ดินและรวมไว้ใน
แฟ้ มโดยให้มีจานวนตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน แฟ้ มละหนึ่งร้อยแปลงที่ดินเรี ยงเป็ นรายเขตย่อยและเขตตามลาดับ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาการปรับข้อมูล การใช้และการ
เก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ หารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒[๑] ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา การปรับข้อมูล การใช้และ การเก็บรักษาแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่ อื่นๆ ใน
ส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริ หารส่วนจังหวัดและกรุ งเทพมหานคร
“ศูนย์ สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยหรื อจังหวัดได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ให้คาแนะนาช่วยเหลือสนับสนุนหรื อติดตามผล
การดาเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“ผู้บริหารท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล นายกเมืองพัทยา และ
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น” หมายความว่า ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ปลัดเมือง
พัทยา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทีม่ ีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“หัวหน้ าหน่ วยงานคลัง” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสานักการคลัง ผูอ้ านวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง
และหัวหน้าส่วนการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
“หัวหน้ าหน่ วยงานช่ าง” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสานักการช่าง ผูอ้ านวยการกองช่าง หัวหน้ากองช่าง
และหัวหน้าส่วนโยธา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
“หัวหน้ าหน่ วยงานสาธารณสุ ข” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากองสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนสาธารณสุ ข ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
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“แผนที่ภาษี” หมายความว่า แผนที่ที่แสดงตาแหน่ง ลักษณะ ขนาด ของแปลงที่ดิน อาคาร โรงเรื อน สิ่ง
ปลูกสร้าง เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และอื่นๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ และเป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น
“ทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความว่า ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร โรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้าง ป้ าย และการประกอบการค้าของเจ้าของ
ทรัพย์สินแต่ละคน
“ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี” หมายความว่า ทะเบียนที่แสดงรายการชาระภาษีของเจ้าของทรัพย์สินผูอ้ ยูใ่ น
ข่ายต้องชาระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“แผนที่แม่ บท” หมายความว่า แผนที่เบื้องต้นของแต่ละเขตย่อยหนึ่งๆ ที่จดั ทาขึ้นจากระวางที่ดิน ซึ่งอยูใ่ น
เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการนาเดินสารวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทาแผนที่
ภาษี
“เขต” หมายความว่า การจัดแบ่งพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แนวถนน คู คลอง ลักษณะ
ทางธรรมชาติอื่นๆ หรื อแนวขอบเขตของแปลงที่ดินออกเป็ นเขตต่างๆ มีขนาดและรู ปร่ างตามความเหมาะสม แต่
ทั้งนี้ในเขตหนึ่งๆ เมื่อจัดทาเขตย่อยจะต้องไม่เกิน ๒๖ เขตย่อย ชื่อเขตกาหนดด้วยตัวเลขสองหลักเริ่ มจากเลข ๐๑
เรี ยงตามลาดับ
“เขตย่ อย” หมายความว่า การจัดแบ่งพื้นที่ภายในเขต โดยใช้แนวถนน คู คลอง หรื อลักษณะทางธรรมชาติ
อื่นๆ ในกรณี ที่ไม่มีลกั ษณะทางธรรมชาติให้ใช้แนวขอบเขตของแปลงที่ดินแบ่งออกเป็ นเขตย่อยต่างๆ มีขนาดและ
รู ปร่ างตามความเหมาะสมภายในกรอบกระดาษไขมาตรฐาน A 1 ชื่อเขตย่อยกาหนดด้วยอักษร A ถึง Z เรี ยงตาม
ลาดับ
“เลขประจาแปลงที่ดิน” หมายความว่า หมายเลขแสดงลาดับแปลงที่ดินในเขตย่อย กาหนดด้วยเลขสาม
หลัก โดยเริ่ มจากเลข ๐๐๑ เรี ยงตามลาดับจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง
“รหัสแปลงที่ดิน” หมายความว่า ชื่อเรี ยกแปลงที่ดินในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกอบด้วย เลขเขตนาหน้า ตามด้วยตัวอักษรเขตย่อย และเลขประจาแปลงที่ดิน
“ข้ อมูลภาคสนาม” หมายความว่า ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน ข้อมูลโรงเรื อนและสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ ข้อมูลป้ าย ข้อมูลการประกอบการค้าและอื่นๆ ของแปลงที่ดินแต่ละแปลง
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ ให้มีอานาจตีความการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ และวินิจฉัยปั ญหา เพือ่ ดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการและอานาจหน้ าที่
---------------------------------------------ข้อ ๖ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการอานวยการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัด” ประกอบด้วย
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(๑) รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ประธานกรรมการ
(๒) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด กรรมการ
(๓) ป่ าไม้จงั หวัด กรรมการ
(๔) ธนารักษ์พ้นื ที่จงั หวัด กรรมการ
(๕) พาณิ ชย์จงั หวัด กรรมการ
(๖) ผูแ้ ทนเทศบาล กรรมการ
(๗) ผูแ้ ทนเมืองพัทยา กรรมการ
(๘) ผูแ้ ทนองค์การบริ หารส่วนตาบล กรรมการ
(๙) นายอาเภอ กรรมการ
(๑๐) ท้องถิ่นจังหวัด กรรมการและเลขานุการ
(๑๑) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนาท้องถิ่น กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการตาม (๑) (๖) (๘) และ (๙) ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการอานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัดมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศกั ยภาพในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็ นศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดย
กาหนดจานวนให้เหมาะสมกับจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
(๒) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้การจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย
(๓) สนับสนุน ให้คาปรึ กษาแนะนา กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่ วมกับศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ข้อ ๘ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการดาเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประกอบด้วย
(๑) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมาย
(๒) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธานกรรมการ
(๓) หัวหน้าหน่วยงานช่าง กรรมการ
(๔) หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข กรรมการ
(๕) หัวหน้างานทะเบียนราษฎร กรรมการ
(๖) หัวหน้าหน่วยงานคลัง กรรมการและเลขานุการ
(๗) หัวหน้าฝ่ ายพัฒนารายได้หรื อ กรรมการและหัวหน้างานผลประโยชน์หรื อ ผูช้ ่วยเลขานุการหัวหน้า
งานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
(๘) หัวหน้าฝ่ ายหรื อหัวหน้างานแผนที่ภาษี กรรมการและและทะเบียนทรัพย์สิน ผูช้ ่วยเลขานุการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ในการจัดทา การปรับข้อมูล
การใช้ และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตลอดจนควบคุมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
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ข้อ ๙ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพือ่ ปฏิบตั ิงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
(๑) การเตรี ยมการให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังและสานักงานปลัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(๒) การจัดทาแผนที่แม่บทให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานช่าง
(๓) การคัดลอกข้อมูลที่ดินและการสารวจภาคสนามให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานช่าง หน่วยงาน
คลัง และหน่วยงานสาธารณสุข
(๔) การจัดทาแผนที่ภาษีให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานช่าง
(๕) การจัดทาทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง
(๖) การปรับปรุ งข้อมูลให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานช่าง หน่ วยงานคลัง หน่วยงานสาธารณสุข
และหน่วยงานทะเบียนราษฎร
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กาหนดในโครงการได้ให้ขอ
ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพือ่ ขยายระยะเวลาในการดาเนินงาน
ข้อ ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับแต่งตั้งให้เป็ นศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็ นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มี
หน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้คาแนะนา ในการจัดทา การปรับข้อมูล การใช้ และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่วยเหลือจังหวัดในการติดตามผลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หมวด ๒
การจัดทาแผนที่แม่ บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน
----------------------------------------------ข้อ ๑๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน นับแต่วนั ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บงั คับใช้ หรื อภายในหนึ่งร้อย แปดสิบวัน นับแต่วนั ที่มี
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรื อประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง หรื อเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ โดยให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อจ่ายขาดเงินสะสมตามความจาเป็ น
ข้อ ๑๒ การดาเนินการตามข้อ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะจ้างพนักงานจ้าง ตามโครงการจัดทา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ตามความเหมาะสมกับปริ มาณงานและระยะเวลาของโครงการเมื่อจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ เพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่เกี่ยวกับการปรับข้อมูลและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินก็ได้
ข้อ ๑๓ การจัดทาแผนที่แม่บท ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนที่เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตรงตามแผนที่ทา้ ยกฎหมาย
หรื อพระราชกฤษฎีกาหรื อประกาศกระทรวงมหาดไทย
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(๒) แบ่งพื้นที่ในแผนที่แนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็ นเขตและในแต่ละเขตให้แบ่ง
ออกเป็ นเขตย่อย
(๓) จัดทาตารางระวางที่ดินทาบทับแผนที่แนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ขอ้ มูลระวาง
ที่ดินจากสานักงานที่ดินจังหวัดหรื ออาเภอ เพือ่ ให้ทราบรายชื่อระวางทั้งหมดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มาตราส่วนที่เหมาะสม
(๔) จัดทาแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระวางที่ดิน ทีอ่ ยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) แบ่งเขตในระวางที่ดินภายในแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแต่ละเขตให้แบ่งเป็ นเขตย่อย
(๖) แผนที่แม่บทของเขตย่อยหนึ่งให้ใช้มาตราส่ วน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ เป็ นหลัก กรณี เขตย่อยใดไม่สามารถใช้
มาตราส่วนดังกล่าวได้ อาจจะปรับย่อหรื อขยายได้โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(๗) การจัดทาแผนที่แม่บทให้คดั ลอกรู ปแปลงทีด่ ิน เลขที่ดิน และหน้าสารวจจากระวางที่ดินที่มีการปรับ
มาตราส่วนตาม (๖) ในแต่ละเขตย่อยแล้วให้กาหนดเลขประจาแปลงที่ดินแต่ละแปลง
ข้อ ๑๔ การคัดลอกข้อมูลที่ดินให้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อเจ้าของที่ดิน ที่อยู่ เลขที่เอกสาร
สิทธิ์ เลขที่ดิน หน้าสารวจ ตาแหน่งที่ต้ งั และจานวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินแต่ละแปลงจากระวางแผนที่และสารบบ
ที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัดหรื ออาเภอบันทึกลงในแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ การสารวจข้อมูลภาคสนาม ให้ใช้แผนที่แม่บทในการนาเดินสารวจข้อมูล ดังนี้
(๑) ข้อมูลที่ดิน ให้ใช้แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการจัดเก็บ
รวบรวมรายละเอียดของที่ดิน ลักษณะการใช้ และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ๑
ฉบับ ให้ใช้บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ๑ แปลง
(๒) ข้อมูลโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2)
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างการใช้ประโยชน์และจัด
ทาผังบริ เวณที่ต้งั โรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้าง
๑ ฉบับ ให้ใช้บนั ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรื อนและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างแต่ละราย
(๓) ข้อมูลป้ ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตาม
แบบท้ายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้ าย ชื่อและที่อยูข่ องเจ้าของป้ ายหรื อ ผูค้ รอบครองป้ าย
และจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของลักษณะกิจการประกอบการค้าที่ตอ้ งขออนุญาต ซึ่งแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ป้ ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบับ ให้ใช้บนั ทึกรายการรายละเอียดเกี่ยวกับป้ ายหรื อใบอนุญาตต่างๆ ของเจ้าของป้ าย
หรื อใบอนุญาตแต่ละราย
(๔) จัดทาผังบริ เวณแสดงตาแหน่งที่ต้งั ของโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน โดยใช้มาตราส่วนที่
เหมาะสมและวางทิศไว้ให้ชดั เจนเอกสารข้อมูลภาคสนามที่ทาการบันทึกข้อมูล ให้รวบรวมเก็บไว้ดว้ ยกันตามราย
แปลงที่ดิน
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ข้อ ๑๖ การจัดทาแผนที่ภาษี ให้หน่วยงานช่างจัดทาแผนที่ภาษีจากข้อมูลแผนที่แม่บทโดยคัดลอกแปลง
ที่ดินจากแผนที่แม่บทที่ปรับแก้ไขจากการเดินสารวจภาคสนาม และจัดเรี ยงลาดับเลขประจาแปลงที่ดินใหม่ ลงใน
กระดาษไขมาตรฐาน A 1 ตามแบบแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ท้ายระเบียบนี้แผนที่ภาษีจานวนหนึ่งฉบับบรรจุขอ้ มูลแปลง
ที่ดินหนึ่งเขตย่อย ประกอบด้วย รู ปแปลงที่ดิน เลขประจาแปลงที่ดิน รู ปผังโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูกสร้าง และเลขที่
บ้าน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน และปี ของผูเ้ ขียนกากับไว้ดว้ ย
ให้หัวหน้าหน่วยงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อ วัน เดือน และปี กากับไว้ดว้ ย
ข้อ ๑๗ การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน ให้ใช้ขอ้ มูลในแบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโรงเรื อนหรื อสิ่งปลูก
สร้าง ป้ ายและการประกอบการค้าซึ่งได้จากการสารวจข้อมูลภาคสนามทีไ่ ด้ผา่ นการตรวจสอบแล้วบันทึกลงใน
แบบทะเบียนทรัพย์สินเป็ นรายบุคคล ตามแบบทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ท้ายระเบียบนี้
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงลายมือชื่อ วัน เดือน และปี กากับไว้ทา้ ยรายการทุก
รายการในทะเบียนทรัพย์สิน
ข้อ ๑๘ ให้หน่ วยงานคลังตรวจสอบรายการทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน หากเจ้าของทรัพย์สินรายใดมี
ทรัพย์สินอยูใ่ นข่ายต้องเสียภาษี ให้จดั ทาทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีของเจ้าของทรัพย์สินนั้นตามแบบทะเบียนคุมผูช้ า
ระภาษี (ผ.ท.5) ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานคลังจัดทาบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีตามแบบบัญชีคุม
ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี (ผ.ท.6) ท้ายระเบียบนี้ และบัญชีคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการ
ประมาณการเสียภาษีตามรายเขตย่อยตามแบบบัญชีคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ท้าย
ระเบียบนี้
หมวด ๓
การใช้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน
----------------------------------------------ข้อ ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็ นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ตรวจสอบ ติดตาม และเร่ งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สิน โดยทุกฝ่ ายทุกงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบร่ วมกันตามที่หวั หน้าหน่วยงานคลังมอบหมาย
ข้อ ๒๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุ งข้อมูลให้พร้อมสมบูรณ์และแจ้งเจ้าของทรัพย์สินที่อยูใ่ น
ข่ายต้องชาระภาษีตามทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีทราบก่อนเดือนมกราคมของปี ภาษี
ข้อ ๒๒ เมื่อมีผมู ้ ายืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษี ให้เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ตรวจสอบ
รายการข้อมูลทรัพย์สินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกบั ข้อมูลทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินและการประเมินภาษี
ในทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีให้ถูกต้อง แล้วเสนอเจ้าพนักงานประเมินหากรายการข้อมูลทรัพย์สินในแบบแสดง
รายการเสี ยภาษีกบั ข้อมูลทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีไม่สอดคล้องกัน ให้งานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตรวจสอบ สอบถาม หรื อแจ้งเป็ นหนังสือถึงผูย้ นื่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษี เพือ่ แสดง
รายการเพิม่ เติมหรื อ นาพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการนั้น
197

ทีมงานวิชาการบ้านติวเตอร์อ่างทอง

หน้า 198

ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานประเมินต้องประเมินภาษีตามรายการทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินและบันทึกการ
ประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้
หน่วยงานสาธารณสุขประสานงานกับหน่วยงานคลัง เพือ่ ขอข้อมูลการประกอบกิจการค้าในทะเบียนทรัพย์สินเพือ่
นาไปใช้ประโยชน์ในการเร่ งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ตามประเภทของกิจการและเมื่อออก
ใบอนุญาตแล้วให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบัญญัติหรื อข้อกาหนดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ข้อ ๒๔ ทะเบียนทรัพย์สินฉบับใด ที่มีทรัพย์สินทุกรายการ อยูใ่ นข่ายได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งชาระภาษี ให้
ทาเครื่ องหมายด้วยกระดาษสีแดงที่มุมขวาด้านบนของทะเบียนทรัพย์สินและต้องทาการตรวจสอบใหม่ทุกปี ก่อน
ถึงปี ภาษี หากอยูใ่ นข่ายต้องเสียภาษีให้ดาเนินการตามข้อ ๑๘
ข้อ ๒๕ ทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีฉบับใด ที่มีการชาระภาษีตามรายการของทรัพย์สิน ที่มีอยูค่ รบถ้วนทุก
ประเภทแล้วให้ทาเครื่ องหมายด้วยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาด้านบนของทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี และถอด
เครื่ องหมายดังกล่าวออกเมื่อถึงปี ภาษีปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บรายได้บนั ทึกรายการยืน่ แบบ
แสดงรายการชาระภาษีการแจ้งประเมิน และการชาระเงินค่าภาษีหรื อค่าธรรมเนี ยมลงในทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีให้
ครบถ้วน
ข้อ ๒๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นคัด
รายชื่อผูท้ ี่ยงั ไม่มายืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ ชาระภาษี หรื อยืน่ แบบแล้วยังไม่ได้มาชาระภาษี ให้ครบถ้วน จาก
ทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี แล้วจัดทาหนังสือเร่ งรัดโดยเร็ ว
ข้อ ๒๗ ในกรณี ที่ผใู ้ ดมาขอคัดลอกหรื อสาเนาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมได้ โดยออกเป็ นข้อบัญญัติ สาหรับอัตราค่าธรรมเนียมให้
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเป็ นผูพ้ จิ ารณาและกาหนดตามความเหมาะสม แต่ท้งั นี้ให้อยูภ่ ายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
หมวด ๔
การปรับข้ อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
---------------------------------------ข้อ ๒๘ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแล้วให้หน่วยงานคลังเป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอกรณี หน่วยงานคลัง
ไม่มีบุคลากรปรับข้อมูลในแผนที่ภาษี ให้หน่วยงานช่าง เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ข้อ ๒๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับข้อมูลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งให้หน่วยงานคลัง เพือ่ ปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในวันที่หา้ ของทุก
เดือนกรณี มีปัญหาอุปสรรคในการปรับข้อมูล ให้หน่วยงานคลังเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๘ พิจารณาตามอานาจ
หน้าที่
ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้ใช้วิธี “ขีดฆ่า” ข้อความเดิมด้วยหมึก
สีแดง แล้วบันทึกข้อความใหม่ ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลงลายมือ
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ชื่อ วัน เดือน และปี กากับไว้ ทั้งข้อความที่ได้ขีดฆ่าและข้อความใหม่และเมื่อรายการทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรื อ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ซ่ ึงเข้าข่ายต้องเสียภาษี ให้ถอดเครื่ องหมายกระดาษสีแดงตามข้อ ๒๔ ออกจาก
ทะเบียนทรัพย์สิน

หมวด ๕
การเก็บรักษาข้ อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน
------------------------------------------ข้อ ๓๑ แบบสารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรื อน ป้ าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ พร้อมทั้งเอกสาร
ที่ใช้ในการจัดทาและเอกสารที่ใช้ในการปรับข้อมูล ให้จดั เก็บรวบรวมเป็ นรายแปลงที่ดิน ในแฟ้ มเรี ยงตามลาดับ
รหัสแปลงที่ดินและรวมไว้ในแฟ้ มโดยให้มีจานวนตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน แฟ้ มละหนึ่งร้อยแปลงที่ดิน
เรี ยงเป็ นรายเขตย่อยและเขตตามลาดับ
ข้อ ๓๒ ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี ให้จดั เก็บตามรหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินเรี ยงตาม
ตัวอักษรและตัวเลข เพือ่ ความสะดวกในการจัดเก็บภาษี
ข้อ ๓๓ แผนที่ภาษีตน้ ฉบับ ให้จดั เก็บเรี ยงตามลาดับเขตและเขตย่อย ห้ามนาออกใช้ เว้นแต่กรณี นาไปเพือ่
พิมพ์หรื อทาสาเนาคู่ฉบับ หรื อเพือ่ แก้ไขปรับปรุ งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูล ในแผนที่ภาษีฉบับนั้น
ข้อ ๓๔ ให้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หน่วยงานคลัง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการเก็บรักษา มิให้มีการทาลายหรื อทาให้สูญหายแก่เอกสารในแฟ้ มข้อมูลแปลงที่ดิน ทะเบียนทรัพย์สิน
ทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีและแผนที่ภาษี
เมื่อนาแผนที่ภาษีหรื อทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน และได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ให้นาส่งคืน
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโดยเร็ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่ได้กาหนดโครงสร้างงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังออกคาสัง่ แต่งตั้งให้บุคลากรในหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ
ข้อ ๓๕ ทะเบียนทรัพย์สินที่ได้จาหน่ายรายการทรัพย์สินหมดสิ้นแล้ว และไม่มีภาษีคา้ งชาระให้แยกเก็บไว้
รวมทั้งทะเบียนคุมผูช้ าระภาษีของเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อครบหนึ่งปี ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพือ่ ตรวจสอบ
และควบคุมการทาลาย
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บทเฉพาะกาล
-------------------------------------ข้อ ๓๖ เทศบาลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๗ การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดาเนินการอยู่
ก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นการดาเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๓๐ ง/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑__
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