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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําการ

ปรับขอมูลการใชและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลและเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๓๗ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา การปรับขอมูล 

การใชและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๓๗  

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังอ่ืนๆ ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน แตไมรวมถึงองคการ
บริหารสวนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

“ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน” หมายความวา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดไดแตงตั้งใหมีหนาที่ใหคําแนะนํา
ชวยเหลือสนับสนุนหรือติดตามผลการดําเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล นายกเมืองพัทยา และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดเทศบาล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดเมืองพัทยา และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๓๐ ง/หนา ๑/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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“หัวหนาหนวยงานคลัง” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูอํานวยการ
กองคลัง หัวหนากองคลัง และหัวหนาสวนการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณี 

“หัวหนาหนวยงานชาง” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการชาง ผูอํานวยการ
กองชาง หัวหนากองชาง และหัวหนาสวนโยธา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณี 

“หัวหนาหนวยงานสาธารณสุข” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หัวหนากองสาธารณสุข และหัวหนา
สวนสาธารณสุข ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณี 

“แผนที่ภาษี” หมายความวา แผนที่ที่แสดงตําแหนง ลักษณะ ขนาด ของแปลง
ที่ดิน อาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสราง เสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และอ่ืนๆ ในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ และเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาทองถ่ิน 

“ทะเบียนทรัพยสิน” หมายความวา ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพยสินและการใช
ประโยชนในทรัพยสิน ประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง ปาย 
และการประกอบการคาของเจาของทรัพยสินแตละคน 

“ทะเบียนคุมผูชําระภาษี” หมายความวา ทะเบียนที่แสดงรายการชําระภาษีของ
เจาของทรัพยสินผูอยูในขายตองชําระภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ ตามกฎหมาย
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“แผนที่แมบท” หมายความวา แผนที่เบื้องตนของแตละเขตยอยหนึ่งๆ ที่จัดทํา
ข้ึนจากระวางที่ดิน ซึ่งอยูในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใชประโยชนในการนําเดิน
สํารวจขอมูลภาคสนามและการจัดทําแผนที่ภาษ ี

“เขต” หมายความวา การจัดแบงพ้ืนที่เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใช
แนวถนน คู คลอง ลักษณะทางธรรมชาติอ่ืนๆ หรือแนวขอบเขตของแปลงที่ดินออกเปนเขตตางๆ 
มีขนาดและรูปรางตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ในเขตหนึ่งๆ เมื่อจัดทําเขตยอยจะตองไมเกิน ๒๖ 
เขตยอย ช่ือเขตกําหนดดวยตัวเลขสองหลักเร่ิมจากเลข ๐๑ เรียงตามลําดับ 

“เขตยอย” หมายความวา การจัดแบงพ้ืนที่ภายในเขต โดยใชแนวถนน คู คลอง 
หรือลักษณะทางธรรมชาติอ่ืนๆ ในกรณีที่ไมมีลักษณะทางธรรมชาติใหใชแนวขอบเขตของแปลง
ที่ดินแบงออกเปนเขตยอยตางๆ มีขนาดและรูปรางตามความเหมาะสมภายในกรอบกระดาษไข
มาตรฐาน A 1 ช่ือเขตยอยกําหนดดวยอักษร A ถึง Z เรียงตามลําดับ 

“เลขประจําแปลงที่ดิน” หมายความวา หมายเลขแสดงลําดับแปลงที่ดินในเขต
ยอย กําหนดดวยเลขสามหลัก โดยเริ่มจากเลข ๐๐๑ เรียงตามลําดับจากซายไปขวาและจากบนลง
ลาง 

“รหัสแปลงที่ดิน” หมายความวา ช่ือเรียกแปลงที่ดินในระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ประกอบดวย เลขเขตนําหนา ตามดวยตัวอักษรเขตยอย และเลขประจําแปลง
ที่ดิน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ขอมูลภาคสนาม” หมายความวา ขอมูลที่ไดจากการสํารวจเกี่ยวกับขอมูลที่ดิน 
ขอมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางตางๆ ขอมูลปาย ขอมูลการประกอบการคาและอ่ืนๆ ของแปลง
ที่ดินแตละแปลง 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ ใหมีอํานาจตีความ

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และวินิจฉัยปญหา เพ่ือดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการและอํานาจหนาที ่
   

 
ขอ ๖  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา 

“คณะกรรมการอํานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจังหวัด” ประกอบดวย 
(๑) รองผูวาราชการจังหวัด  ประธานกรรมการ 
(๒) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด  กรรมการ 
(๓) ปาไมจังหวัด  กรรมการ 
(๔) ธนารักษพ้ืนที่จังหวัด  กรรมการ 
(๕) พาณิชยจังหวัด  กรรมการ 
(๖) ผูแทนเทศบาล  กรรมการ 
(๗) ผูแทนเมืองพัทยา  กรรมการ 
(๘) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
(๙) นายอําเภอ  กรรมการ 
(๑๐) ทองถ่ินจังหวัด  กรรมการและ 

เลขานุการ 
(๑๑) หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถ่ิน  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งกรรมการตาม (๑) (๖) (๘) และ (๙) ตามที่

เห็นสมควร 
 
ขอ ๗  ใหคณะกรรมการอํานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจังหวัดมี

อํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีศักยภาพในการจัดทําแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยกําหนดจํานวนใหเหมาะสมกับจํานวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่อยูในความรับผิดชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
เพ่ือใหการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการไป
ดวยความเรียบรอย 

(๓) สนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับศูนยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 
ขอ ๘  ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงใหมีคณะกรรมการดําเนินงาน

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประกอบดวย 
(๑) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประธานกรรมการ 

 ที่ผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย 
(๒) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รองประธานกรรมการ 
(๓) หัวหนาหนวยงานชาง  กรรมการ 
(๔) หัวหนาหนวยงานสาธารณสุข  กรรมการ 
(๕) หัวหนางานทะเบียนราษฎร  กรรมการ 
(๖) หัวหนาหนวยงานคลัง  กรรมการและ 

เลขานุการ 
(๗) หัวหนาฝายพัฒนารายไดหรือ  กรรมการและ 

 หัวหนางานผลประโยชนหรือ  ผูชวยเลขานุการ 
 หัวหนางานจัดเก็บรายได 
 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณ ี

(๘) หัวหนาฝายหรือหัวหนางานแผนที่ภาษี  กรรมการและ 
 และทะเบียนทรัพยสิน  ผูชวยเลขานุการ 
 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณ ี

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการจัดทํา การปรับขอมูล การใช และ
การเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตลอดจนควบคุมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 
ขอ ๙  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานตางๆ ดังตอไปนี้ 
(๑) การเตรียมการใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานคลังและสํานักงานปลัด

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) การจัดทําแผนที่แมบทใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง 
(๓) การคัดลอกขอมูลที่ดินและการสํารวจภาคสนามใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของ

หนวยงานชาง หนวยงานคลัง และหนวยงานสาธารณสุข 
(๔) การจัดทําแผนที่ภาษีใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง 
(๕) การจัดทําทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษีใหแตงตั้งจาก

เจาหนาที่ของหนวยงานคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) การปรับปรุงขอมูลใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง หนวยงานคลัง 
หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานทะเบียนราษฎร 

ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่
กําหนดในโครงการไดใหขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดเพื่อขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

 
ขอ ๑๐  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับแตงตั้งใหเปนศูนยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปน
เจาหนาที่ประจําศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่สงเสริม
สนับสนุนใหคําแนะนํา ในการจัดทํา การปรับขอมูล การใช และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชวยเหลือจังหวัดในการติดตามผล
เก่ียวกับการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 
หมวด ๒ 

การจัดทําแผนที่แมบท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๑๑  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช หรือ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลบังคับใช โดยให
ใชงบประมาณรายจายประจําป หรือจายขาดเงินสะสมตามความจําเปน 

 
ขอ ๑๒  การดําเนินการตามขอ ๑๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจะจาง

พนักงานจางตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินไดตามความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานและระยะเวลาของโครงการ 

เมื่อจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเสร็จแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถจางพนักงานจางตามภารกิจ เพ่ือปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการปรับขอมูลและการเก็บรักษา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินก็ได 

 
ขอ ๑๓  การจัดทําแผนที่แมบท ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนที่เขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหถูกตอง

ตรงตามแผนที่ทายกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(๒) แบงพ้ืนที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเปนเขต

และในแตละเขตใหแบงออกเปนเขตยอย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) จัดทําตารางระวางที่ดินทาบทับแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใชขอมูลระวางที่ดินจากสํานักงานที่ดินจังหวัดหรืออําเภอ เพ่ือใหทราบรายชื่อระวาง
ทั้งหมดในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินในมาตราสวนที่เหมาะสม 

(๔) จัดทําแนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระวางที่ดิน ที่อยูในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) แบงเขตในระวางที่ดินภายในแนวเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแตละ
เขตใหแบงเปนเขตยอย 

(๖) แผนที่แมบทของเขตยอยหนึ่งใหใชมาตราสวน ๑ ตอ ๑,๐๐๐ เปนหลัก 
กรณีเขตยอยใดไมสามารถใชมาตราสวนดังกลาวได อาจจะปรับยอหรือขยายไดโดยใชมาตราสวน
ที่เหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗) การจัดทําแผนที่แมบทใหคัดลอกรูปแปลงที่ดิน เลขที่ดิน และหนาสํารวจ
จากระวางที่ดินที่มีการปรับมาตราสวนตาม (๖) ในแตละเขตยอยแลวใหกําหนดเลขประจําแปลง
ที่ดินแตละแปลง 

 
ขอ ๑๔  การคัดลอกขอมูลที่ดินใหดําเนินการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ ช่ือเจาของ

ที่ดิน ที่อยู เลขที่เอกสารสิทธิ์ เลขที่ดิน หนาสํารวจ ตําแหนงที่ตั้ง และจํานวนเนื้อที่ของแปลงที่ดิน
แตละแปลงจากระวางแผนที่และสารบบที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดหรืออําเภอบันทึกลงใน
แบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทายระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๕  การสํารวจขอมูลภาคสนาม ใหใชแผนที่แมบทในการนําเดินสํารวจขอมลู 

ดังนี ้
(๑) ขอมูลที่ดิน ใหใชแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทาย

ระเบียบนี้ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของที่ดิน ลักษณะการใช และการใชประโยชนของ
ที่ดิน ซึ่งแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน ๑ ฉบับ ใหใชบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ๑ แปลง 

(๒) ขอมูลโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง ใหใชแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสราง (ผ.ท.2) ตามแบบทายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของ
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางการใชประโยชนและจัดทําผังบริเวณที่ตั้งโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางบน
แปลงที่ดิน ซึ่งแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง ๑ ฉบับ ใหใชบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางของเจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางแตละราย 

(๓) ขอมูลปายและใบอนุญาตตางๆ ใหใชแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับปายและ
ใบอนุญาตตางๆ (ผ.ท.3) ตามแบบทายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของปาย ช่ือ
และท่ีอยูของเจาของปายหรือผูครอบครองปาย และจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของลักษณะ
กิจการประกอบการคาที่ตองขออนุญาต ซึ่งแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับปายและใบอนุญาตตางๆ ๑ 
ฉบับ ใหใชบันทึกรายการรายละเอียดเกี่ยวกับปายหรือใบอนุญาตตางๆ ของเจาของปายหรือ
ใบอนุญาตแตละราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) จัดทําผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางบนแปลง
ที่ดิน โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสมและวางทิศไวใหชัดเจน 

เอกสารขอมูลภาคสนามที่ทําการบันทึกขอมูล ใหรวบรวมเก็บไวดวยกันตามราย
แปลงที่ดิน 

 
ขอ ๑๖  การจัดทําแผนที่ภาษี ใหหนวยงานชางจัดทําแผนที่ภาษีจากขอมูลแผนที่

แมบทโดยคัดลอกแปลงที่ดินจากแผนที่แมบทที่ปรับแกไขจากการเดินสํารวจภาคสนาม และจัด
เรียงลําดับเลขประจําแปลงที่ดินใหม ลงในกระดาษไขมาตรฐาน A 1 ตามแบบแผนที่ภาษี (ผ.ท.
7) ทายระเบียบนี ้

แผนที่ภาษีจํานวนหนึ่งฉบับบรรจุขอมูลแปลงที่ดินหนึ่งเขตยอย ประกอบดวย รูป
แปลงที่ดิน เลขประจําแปลงที่ดิน รูปผังโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง และเลขที่บาน พรอมทั้งลง
ลายมือช่ือ วัน เดือน และป ของผูเขียนกํากับไวดวย 

ใหหัวหนาหนวยงานชางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนลายลักษณอักษรตรวจสอบความถูกตองแลวลงลายมือช่ือ วัน เดือน และป กํากับไวดวย 

 
ขอ ๑๗  การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน ใหใชขอมูลในแบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับ

ที่ดินโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง ปายและการประกอบการคาซึ่งไดจากการสํารวจขอมูลภาคสนามที่
ไดผานการตรวจสอบแลวบันทึกลงในแบบทะเบียนทรัพยสินเปนรายบุคคล ตามแบบทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท.4) ทายระเบียบนี้ 

ใหหัวหนาหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงลายมือช่ือ วัน เดือน 
และปกํากับไวทายรายการทุกรายการในทะเบียนทรัพยสิน 

 
ขอ ๑๘  ใหหนวยงานคลังตรวจสอบรายการทรัพยสินในทะเบียนทรัพยสิน หาก

เจาของทรัพยสินรายใดมีทรัพยสินอยูในขายตองเสียภาษี ใหจัดทําทะเบียนคุมผูชําระภาษีของ
เจาของทรัพยสินนั้นตามแบบทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) ทายระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๙  ใหหนวยงานคลังจัดทําบัญชีคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผู

ชําระภาษีตามแบบบัญชีคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.6) ทายระเบียบนี้ 
และบัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูลการประมาณการเสียภาษีตามรายเขตยอยตามแบบบัญชีคุม
แปลงที่ดินและขอมูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ทายระเบียบนี้ 

 
หมวด ๓ 

การใชแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๒๐  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเปน

ขอมูลในการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเรงรัดจัดเก็บภาษีใหครบถวน ถูกตอง และเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ธรรมตอเจาของทรัพยสิน โดยทุกฝายทุกงานที่เก่ียวของเปนผูรับผิดชอบรวมกันตามที่หัวหนา
หนวยงานคลังมอบหมาย 

 
ขอ ๒๑  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปรับปรุงขอมูลใหพรอมสมบูรณและ

แจงเจาของทรัพยสินที่อยูในขายตองชําระภาษีตามทะเบียนคุมผูชําระภาษีทราบกอนเดือน
มกราคมของปภาษี 

 
ขอ ๒๒  เมื่อมีผูมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่

รับผิดชอบจัดเก็บรายไดตรวจสอบรายการขอมูลทรัพยสินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับขอมูล
ทรัพยสินในทะเบียนทรัพยสินและการประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูชําระภาษีใหถูกตอง แลวเสนอ
เจาพนักงานประเมิน 

หากรายการขอมูลทรัพยสินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับขอมูลทรัพยสินใน
ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษีไมสอดคลองกัน ใหงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินตรวจสอบ สอบถาม หรือแจงเปนหนังสือถึงผูย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี เพ่ือแสดง
รายการเพิ่มเติมหรือนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการนั้น 

 
ขอ ๒๓  เจาพนักงานประเมินตองประเมินภาษีตามรายการทรัพยสินในทะเบียน

ทรัพยสินและบันทึกการประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ให

หนวยงานสาธารณสุขประสานงานกับหนวยงานคลัง เพ่ือขอขอมูลการประกอบกิจการคาใน
ทะเบียนทรัพยสินเพื่อนําไปใชประโยชนในการเรงรัดจัดเก็บคาธรรมเนียมและใบอนุญาต ตาม
ประเภทของกิจการและเมื่อออกใบอนุญาตแลวใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามที่ไดกําหนดไวใน
ขอบัญญัติหรือขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ขอ ๒๔  ทะเบียนทรัพยสินฉบับใด ที่มีทรัพยสินทุกรายการ อยูในขายไดรับการ

ยกเวนไมตองชําระภาษี ใหทําเครื่องหมายดวยกระดาษสีแดงที่มุมขวาดานบนของทะเบียน
ทรัพยสินและตองทําการตรวจสอบใหมทุกปกอนถึงปภาษี หากอยูในขายตองเสียภาษีให
ดําเนินการตามขอ ๑๘ 

 
ขอ ๒๕  ทะเบียนคุมผูชําระภาษีฉบับใด ที่มีการชําระภาษีตามรายการของ

ทรัพยสิน ที่มีอยูครบถวนทุกประเภทแลวใหทําเครื่องหมายดวยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาดานบน
ของทะเบียนคุมผูชําระภาษี และถอดเครื่องหมายดังกลาวออกเมื่อถึงปภาษีปใหม 

ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดเก็บรายไดบันทึกรายการยื่นแบบแสดง
รายการชําระภาษีการแจงประเมิน และการชําระเงินคาภาษีหรือคาธรรมเนียมลงในทะเบียนคุมผู
ชําระภาษีใหครบถวน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๖  เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินคัดรายชื่อผูที่ยังไมมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี หรือย่ืนแบบแลวยงั
ไมไดมาชําระภาษีใหครบถวน จากทะเบียนคุมผูชําระภาษี แลวจัดทําหนังสือเรงรัดโดยเร็ว 

 
ขอ ๒๗  ในกรณีที่ผูใดมาขอคัดลอกหรือสําเนาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกเก็บคาธรรมเนียมได โดยออกเปนขอบัญญัติ สําหรับ
อัตราคาธรรมเนียมใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูพิจารณาและกําหนดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ให
อยูภายใตกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 

 
หมวด ๔ 

การปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 
   

 
ขอ ๒๘  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

แลวใหหนวยงานคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบปรับขอมูลในแผนที่ภาษีและในทะเบียนทรัพยสิน
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

กรณีหนวยงานคลังไมมีบุคลากรปรับขอมูลในแผนที่ภาษี ใหหนวยงานชาง เปน
ผูรับผิดชอบ 

 
ขอ ๒๙  ใหหนวยงานที่เก่ียวของกับการปรับขอมูลภายในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลสงใหหนวยงานคลัง เพ่ือปรับขอมูลในแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินภายในวันที่หาของทุกเดือน 

กรณีมีปญหาอุปสรรคในการปรับขอมูล ใหหนวยงานคลังเสนอคณะกรรมการ
ตามขอ ๘ พิจารณาตามอํานาจหนาที ่

 
ขอ ๓๐  การแกไขเปล่ียนแปลงรายการขอมูลในทะเบียนทรัพยสิน ใหใชวิธี “ขีด

ฆา” ขอความเดิมดวยหมึกสีแดง แลวบันทึกขอความใหม ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร ลงลายมือช่ือ วัน เดือน และป กํากับไว ทั้งขอความที่ไดขีดฆา
และขอความใหมและเมื่อรายการทรัพยสินเพิ่มขึ้นหรือเปล่ียนแปลงการใชประโยชนซึ่งเขาขาย
ตองเสียภาษี ใหถอดเครื่องหมายกระดาษสีแดงตามขอ ๒๔ ออกจากทะเบียนทรัพยสิน 

 
หมวด ๕ 

การเก็บรักษาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๓๑  แบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน โรงเรือน ปาย และคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตตางๆ พรอมทั้งเอกสารที่ใชในการจัดทําและเอกสารที่ใชในการปรับขอมูล ใหจัดเก็บ
รวบรวมเปนรายแปลงที่ดินในแฟมเรียงตามลําดับรหัสแปลงที่ดินและรวมไวในแฟมโดยใหมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานวนตามความเหมาะสมแตไมควรเกินแฟมละหนึ่งรอยแปลงที่ดินเรียงเปนรายเขตยอยและเขต
ตามลําดับ 

 
ขอ ๓๒  ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี ใหจัดเก็บตามรหัสช่ือ

เจาของทรัพยสินเรียงตามตัวอักษรและตัวเลข เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บภาษี 
 
ขอ ๓๓  แผนที่ภาษีตนฉบับ ใหจัดเก็บเรียงตามลําดับเขตและเขตยอย หามนํา

ออกใช เวนแตกรณีนําไปเพื่อพิมพหรือทําสําเนาคูฉบับ หรือเพ่ือแกไขปรับปรุงเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับขอมูลในแผนที่ภาษีฉบับนั้น 

 
ขอ ๓๔  ใหงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน หนวยงานคลัง หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายเปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษา มิใหมีการทําลายหรือทําใหสูญหายแกเอกสารใน
แฟมขอมูลแปลงที่ดิน ทะเบียนทรัพยสิน ทะเบียนคุมผูชําระภาษีและแผนที่ภาษี 

เมื่อนําแผนที่ภาษีหรือทะเบียนทรัพยสินไปใชในการปฏิบัติงาน และได
ดําเนินการแลวเสร็จใหนําสงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยเร็ว 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดยังไมไดกําหนดโครงสรางงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ใหหัวหนาหนวยงานคลังออกคําส่ังแตงตั้งใหบุคลากรในหนวยงานมีหนาที่
รับผิดชอบ 

 
ขอ ๓๕  ทะเบียนทรัพยสินที่ไดจําหนายรายการทรัพยสินหมดสิ้นแลว และไมมี

ภาษีคางชําระใหแยกเก็บไว รวมทั้งทะเบียนคุมผูชําระภาษีของเจาของทรัพยสินดังกลาว เมื่อครบ
หนึ่งปใหแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการทําลาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๓๖  เทศบาลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนศูนยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบนี ้

 
ขอ ๓๗  การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่ไดดําเนินการอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  แบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับที่ดิน (แบบ ผ.ท.1) 
๒.  แบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง (แบบ ผ.ท.2) 
๓.  แบบสํารวจขอมูลเก่ียวกับปายและใบอนุญาตตางๆ (แบบ ผ.ท.3) 
๔.  ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) 
๕.  ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5) 
๖.  บัญชีคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.6) 
๗.  แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 
๘.  บัญชีคุมแปลงที่ดินและขอมูลการเสียภาษี (ผ.ท.17) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


