
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าการปรับข้อมูล  

การใช้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ .ศ. ๒๕๓๗ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  
ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 
  
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า การปรับข้อมูล การใช้และ 

การเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนๆ ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 

“ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือสนับสนุนหรือ
ติดตามผลการด าเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
เมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดเมืองพัทยา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

http://law.longdo.com/law/495/sub35981#_ftn1


“หัวหน้าหน่วยงานคลัง” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักการคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้ากองคลัง และหัวหน้าส่วนการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

“หัวหน้าหน่วยงานช่าง” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักการช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้ากองช่าง และหัวหน้าส่วนโยธา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

“หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากองสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

“แผนที่ภาษี” หมายความว่า แผนที่ที่แสดงต าแหน่ง ลักษณะ ขนาด ของแปลงที่ดิน อาคาร 
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และอ่ืนๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น 

“ทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความว่า ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สิน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้า
ของเจ้าของทรัพย์สินแต่ละคน 

“ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี” หมายความว่า ทะเบียนที่แสดงรายการช าระภาษีของเจ้าของ
ทรัพย์สินผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

“แผนที่แม่บท” หมายความว่า แผนที่เบื้องต้นของแต่ละเขตย่อยหนึ่งๆ ที่จัดท าขึ้นจากระวาง
ที่ดิน ซึ่งอยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ประโยชน์ในการน าเดินส ารวจข้อมูลภาคสนามและ
การจัดท าแผนที่ภาษี 

“เขต” หมายความว่า การจัดแบ่งพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แนวถนน คู 
คลอง ลักษณะทางธรรมชาติอ่ืนๆ หรือแนวขอบเขตของแปลงที่ดินออกเป็นเขตต่างๆ มีขนาดและรูปร่างตาม
ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ในเขตหนึ่งๆ เมื่อจัดท าเขตย่อยจะต้องไม่เกิน ๒๖ เขตย่อย ชื่อเขตก าหนดด้วยตัวเลข
สองหลักเริ่มจากเลข ๐๑ เรียงตามล าดับ 

“เขตย่อย” หมายความว่า การจัดแบ่งพื้นท่ีภายในเขต โดยใช้แนวถนน คู คลอง หรือลักษณะ
ทางธรรมชาติอ่ืนๆ ในกรณีที่ไม่มีลักษณะทางธรรมชาติให้ใช้แนวขอบเขตของแปลงที่ดินแบ่งออกเป็นเขตย่อย
ต่างๆ มีขนาดและรูปร่างตามความเหมาะสมภายในกรอบกระดาษไขมาตรฐาน A 1 ชื่อเขตย่อยก าหนดด้วย
อักษร A ถึง Z เรียงตามล าดับ 

“เลขประจ าแปลงที่ดิน” หมายความว่า หมายเลขแสดงล าดับแปลงที่ดินในเขตย่อย ก าหนด
ด้วยเลขสามหลัก โดยเริ่มจากเลข ๐๐๑ เรียงตามล าดับจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง 

“รหัสแปลงที่ดิน” หมายความว่า ชื่อเรียกแปลงที่ดินในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประกอบด้วย เลขเขตน าหน้า ตามด้วยตัวอักษรเขตย่อย และเลขประจ าแปลงที่ดิน 

“ข้อมูลภาคสนาม” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน ข้อมูล
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ข้อมูลป้าย ข้อมูลการประกอบการค้าและอ่ืนๆ ของแปลงที่ดินแต่ละแปลง 



  
ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ ให้มีอ านาจตีความการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และวินิจฉัยปัญหา เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  

หมวด ๑ 
คณะกรรมการและอ านาจหน้าที่ 

---------------------------------------------- 
  

ข้อ ๖  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า  “คณะกรรมการ
อ านวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัด” ประกอบด้วย 

(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด                                ประธานกรรมการ 
(๒) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด                              กรรมการ 
(๓) ป่าไม้จังหวัด                                            กรรมการ 
(๔) ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัด                                  กรรมการ 
(๕) พาณิชย์จังหวัด                                         กรรมการ 
(๖) ผู้แทนเทศบาล                                         กรรมการ 
(๗) ผู้แทนเมืองพัทยา                                      กรรมการ 
(๘) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล                     กรรมการ 
(๙) นายอ าเภอ                                              กรรมการ 
(๑๐) ท้องถิ่นจังหวัด                                      กรรมการและเลขานุการ 
(๑๑) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการตาม (๑) (๖) (๘) และ (๙) ตามท่ีเห็นสมควร 
  
ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการอ านวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัดมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดท าแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยก าหนดจ านวนให้เหมาะสมกับจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

(๒) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

(๓) สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 



  
ข้อ ๘  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 
(๑) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               ประธานกรรมการ 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
(๒) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     รองประธานกรรมการ 
(๓) หัวหน้าหน่วยงานช่าง                                  กรรมการ 
(๔) หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข                        กรรมการ 
(๕) หัวหน้างานทะเบียนราษฎร                            กรรมการ 
(๖) หัวหน้าหน่วยงานคลัง                                 กรรมการและเลขานุการ 
(๗) หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้หรือ                        กรรมการและ 

หัวหน้างานผลประโยชน์หรือ                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

(๘) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานแผนที่ภาษี               กรรมการและ 
และทะเบียนทรัพย์สิน                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ในการจัดท า การปรับข้อมูล การใช้ และการเก็บ
รักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตลอดจนควบคุมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

  
ข้อ ๙  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเตรียมการให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังและส านักงานปลัดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) การจัดท าแผนที่แม่บทให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานช่าง 
(๓) การคัดลอกข้อมูลที่ดินและการส ารวจภาคสนามให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ช่าง หน่วยงานคลัง และหน่วยงานสาธารณสุข 
(๔) การจัดท าแผนที่ภาษีให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานช่าง 
(๕) การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานคลัง 
(๖) การปรับปรุงข้อมูลให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานช่าง หน่วยงานคลัง หน่วยงาน

สาธารณสุข และหน่วยงานทะเบียนราษฎร 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการ

ได้ให้ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือขยายระยะเวลาในการด าเนินงาน 



  
ข้อ ๑๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์สนับสนุน
การปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ค าแนะน า ในการจัดท า การปรับข้อมูล การใช้ และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่วยเหลือจังหวัดในการติดตามผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
  

หมวด ๒ 
การจัดท าแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

----------------------------------------------- 
  

ข้อ ๑๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช้ หรือภายในหนึ่งร้อย 
แปดสิบวัน นับแต่วันที่มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง หรือ
เปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ โดยให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือจ่ายขาด
เงินสะสมตามความจ าเป็น 

 ข้อ ๑๒  การด าเนินการตามข้อ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะจ้างพนักงานจ้าง 
ตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ตามความเหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลาของ
โครงการ 

เมื่อจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปรับข้อมูลและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินก็ได้ 

  
ข้อ ๑๓  การจัดท าแผนที่แม่บท ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนที่เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตรงตามแผนที่

ท้ายกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(๒) แบ่งพ้ืนที่ในแผนที่แนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นเขตและในแต่ละเขต

ให้แบ่งออกเป็นเขตย่อย 
(๓) จัดท าตารางระวางที่ดินทาบทับแผนที่แนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้

ข้อมูลระวางที่ดินจากส านักงานที่ดินจังหวัดหรืออ าเภอ เพื่อให้ทราบรายชื่อระวางทั้งหมดในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมาตราส่วนที่เหมาะสม 



(๔) จัดท าแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระวางที่ดิน ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๕) แบ่งเขตในระวางที่ดินภายในแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแต่ละเขตให้
แบ่งเป็นเขตย่อย 

(๖) แผนที่แม่บทของเขตย่อยหนึ่งให้ใช้มาตราส่วน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ เป็นหลัก กรณีเขตย่อยใด
ไม่สามารถใช้มาตราส่วนดังกล่าวได้ อาจจะปรับย่อหรือขยายได้โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) การจัดท าแผนที่แม่บทให้คัดลอกรูปแปลงที่ดิน เลขที่ดิน และหน้าส ารวจจากระวางที่ดิน
ที่มีการปรับมาตราส่วนตาม (๖) ในแต่ละเขตย่อยแล้วให้ก าหนดเลขประจ าแปลงที่ดินแต่ละแปลง 

  
ข้อ ๑๔  การคัดลอกข้อมูลที่ดินให้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อเจ้าของที่ดิน ที่อยู่ 

เลขที่เอกสารสิทธิ์ เลขที่ดิน หน้าส ารวจ ต าแหน่งที่ตั้ง และจ านวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินแต่ละแปลงจากระวาง
แผนที่และสารบบที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัดหรืออ าเภอบันทึกลงในแบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) 
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

  
ข้อ ๑๕  การส ารวจข้อมูลภาคสนาม ให้ใช้แผนที่แม่บทในการน าเดินส ารวจข้อมูล ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลที่ดิน ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการ

จัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของที่ดิน ลักษณะการใช้ และการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ซึ่งแบบส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดิน ๑ ฉบับ ให้ใช้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ๑ แปลง 

(๒) ข้อมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
(ผ.ท.2) ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างการใช้
ประโยชน์และจัดท าผังบริเวณที่ตั้งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน ซึ่งแบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ๑ ฉบับ ให้ใช้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของเจ้าของ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างแต่ละราย 

(๓) ข้อมูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและใบอนุญาตต่างๆ 
(ผ.ท.3) ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้าย ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้ายหรือ  
ผู้ครอบครองป้าย และจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของลักษณะกิจการประกอบการค้าที่ต้องขออนุญาต ซึ่งแบบ
ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบับ ให้ใช้บันทึกรายการรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายหรือ
ใบอนุญาตต่างๆ ของเจ้าของป้ายหรือใบอนุญาตแต่ละราย 

(๔) จัดท าผังบริเวณแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน โดยใช้
มาตราส่วนที่เหมาะสมและวางทิศไว้ให้ชัดเจน 

เอกสารข้อมูลภาคสนามที่ท าการบันทึกข้อมูล ให้รวบรวมเก็บไว้ด้วยกันตามรายแปลงที่ดิน 
  



ข้อ ๑๖  การจัดท าแผนที่ภาษี ให้หน่วยงานช่างจัดท าแผนที่ภาษีจากข้อมูลแผนที่แม่บทโดย
คัดลอกแปลงที่ดินจากแผนที่แม่บทที่ปรับแก้ไขจากการเดินส ารวจภาคสนาม และจัดเรียงล าดับเลขประจ า
แปลงที่ดินใหม่ ลงในกระดาษไขมาตรฐาน A 1 ตามแบบแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ท้ายระเบียบนี้ 

แผนที่ภาษีจ านวนหนึ่งฉบับบรรจุข้อมูลแปลงที่ดินหนึ่งเขตย่อย ประกอบด้วย รูปแปลงที่ดิน 
เลขประจ าแปลงที่ดิน รูปผังโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และเลขที่บ้าน พร้อมทั้ งลงลายมือชื่อ วัน เดือน และปี 
ของผู้เขียนก ากับไว้ด้วย 

ให้หัวหน้าหน่วยงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น 
ลายลักษณ์อักษรตรวจสอบความถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อ วัน เดือน และปี ก ากับไว้ด้วย 

  
ข้อ ๑๗  การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน ให้ใช้ข้อมูลในแบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินโรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและการประกอบการค้าซึ่งได้จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว
บันทึกลงในแบบทะเบียนทรัพย์สินเป็นรายบุคคล ตามแบบทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ท้ายระเบียบนี้ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงลายมือชื่อ วัน เดือน และปีก ากับ
ไว้ท้ายรายการทุกรายการในทะเบียนทรัพย์สิน 

  
ข้อ ๑๘  ให้หน่วยงานคลังตรวจสอบรายการทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน หากเจ้าของ

ทรัพย์สินรายใดมีทรัพย์สินอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ให้จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีของเจ้าของทรัพย์สินนั้นตาม
แบบทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5) ท้ายระเบียบนี้ 

  
ข้อ ๑๙  ให้หน่วยงานคลังจัดท าบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีตาม

แบบบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.6) ท้ายระเบียบนี้ และบัญชีคุมแปลงที่ดินและ
ข้อมูลการประมาณการเสียภาษีตามรายเขตย่อยตามแบบบัญชีคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการประมาณการเสีย
ภาษี (ผ.ท.17) ท้ายระเบียบนี้ 
  

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

   ข้อ ๒๐  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษี ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สิน 
โดยทุกฝ่ายทุกงานที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันตามที่หัวหน้าหน่วยงานคลังมอบหมาย 

  
ข้อ ๒๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงข้อมูลให้พร้อมสมบูรณ์และแจ้งเจ้าของ

ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีตามทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีทราบก่อนเดือนมกราคมของปีภาษี 



  
ข้อ ๒๒  เมื่อมีผู้มายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บ

รายได้ตรวจสอบรายการข้อมูลทรัพย์สินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับข้อมูลทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน
และการประเมินภาษีในทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีให้ถูกต้อง แล้วเสนอเจ้าพนักงานประเมิน 

หากรายการข้อมูลทรัพย์สินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับข้อมูลทรัพย์สินในทะเบียน
ทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีไม่สอดคล้องกัน ให้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตรวจสอบ 
สอบถาม หรือแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี เ พ่ือแสดงรายการเ พ่ิมเติมหรือ 
น าพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการนั้น 

  
ข้อ ๒๓  เจ้าพนักงานประเมินต้องประเมินภาษีตามรายการทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สิน

และบันทึกการประเมินภาษีในทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้หน่วยงาน

สาธารณสุขประสานงานกับหน่วยงานคลัง เพ่ือขอข้อมูลการประกอบกิจการค้าในทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเร่งรัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ตามประเภทของกิจการและเมื่อออก
ใบอนุญาตแล้วให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติหรือข้อก าหนดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  
ข้อ ๒๔  ทะเบียนทรัพย์สินฉบับใด ที่มีทรัพย์สินทุกรายการ อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้อง

ช าระภาษี ให้ท าเครื่องหมายด้วยกระดาษสีแดงที่มุมขวาด้านบนของทะเบียนทรัพย์สินและต้องท าการ
ตรวจสอบใหม่ทุกปีก่อนถึงปีภาษี หากอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีให้ด าเนินการตามข้อ ๑๘ 

  
ข้อ ๒๕  ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีฉบับใด ที่มีการช าระภาษีตามรายการของทรัพย์สิน ที่มีอยู่

ครบถ้วนทุกประเภทแล้วให้ท าเครื่องหมายด้วยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาด้านบนของทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี 
และถอดเครื่องหมายดังกล่าวออกเม่ือถึงปีภาษีปีใหม่ 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บรายได้บันทึกรายการยื่นแบบแสดงรายการช าระภาษี
การแจ้งประเมิน และการช าระเงินค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมลงในทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีให้ครบถ้วน 

  
ข้อ ๒๖  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษี ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นคัดรายชื่อผู้ที่ยังไม่มายื่นแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษี หรือยื่นแบบแล้วยังไม่ได้มาช าระภาษี  
ให้ครบถ้วน จากทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี แล้วจัดท าหนังสือเร่งรัดโดยเร็ว 

  
ข้อ ๒๗  ในกรณีที่ผู้ใดมาขอคัดลอกหรือส าเนาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ โดยออกเป็นข้อบัญญัติ ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียมให้



ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาและก าหนดตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
  

หมวด ๔ 
การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

---------------------------------------- 
 

ข้อ ๒๘  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินแล้วให้
หน่วยงานคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
อยู่เสมอ 

กรณีหน่วยงานคลังไม่มีบุคลากรปรับข้อมูลในแผนที่ภาษี ให้หน่วยงานช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ 
  
ข้อ ๒๙  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับข้อมูลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งให้หน่วยงานคลัง เพ่ือปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในวันที่ห้า
ของทุกเดือน 

กรณีมีปัญหาอุปสรรคในการปรับข้อมูล ให้หน่วยงานคลังเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๘ 
พิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 

  
ข้อ ๓๐  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้ใช้วิธี “ขีดฆ่า” ข้อความ

เดิมด้วยหมึกสีแดง แล้วบันทึกข้อความใหม่ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร ลงลายมือชื่อ วัน เดือน และปี ก ากับไว้ ทั้งข้อความที่ได้ขีดฆ่าและข้อความใหม่และเมื่อรายการทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ซึ่งเข้าข่ายต้องเสียภาษี ให้ถอดเครื่องหมายกระดาษสีแดงตามข้อ ๒๔ 
ออกจากทะเบียนทรัพย์สิน 
  

หมวด ๕ 
การเก็บรักษาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

------------------------------------------- 
  

ข้อ ๓๑  แบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ 
พร้อมทั้งเอกสารที่ใช้ในการจัดท าและเอกสารที่ใช้ในการปรับข้อมูล ให้จัดเก็บรวบรวมเป็นรายแปลงที่ดิน  
ในแฟ้มเรียงตามล าดับรหัสแปลงที่ดินและรวมไว้ในแฟ้มโดยให้มีจ านวนตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน 
แฟ้มละหนึ่งร้อยแปลงที่ดินเรียงเป็นรายเขตย่อยและเขตตามล าดับ 

  



ข้อ ๓๒  ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี ให้จัดเก็บตามรหัสชื่อเจ้าของ
ทรัพย์สินเรียงตามตัวอักษรและตัวเลข เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บภาษี 

  
ข้อ ๓๓  แผนที่ภาษีต้นฉบับ ให้จัดเก็บเรียงตามล าดับเขตและเขตย่อย ห้ามน าออกใช้ เว้นแต่

กรณีน าไปเพ่ือพิมพ์หรือท าส าเนาคู่ฉบับ หรือเพ่ือแก้ไขปรับปรุงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูล  
ในแผนที่ภาษีฉบับนั้น 

  
ข้อ ๓๔  ให้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หน่วยงานคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น

ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา มิให้มีการท าลายหรือท าให้สูญหายแก่เอกสารในแฟ้มข้อมูลแปลงที่ดิน ทะเบียน
ทรัพย์สิน ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีและแผนที่ภาษี 

เมื่อน าแผนที่ภาษีหรือทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน และได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  
ให้น าส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเร็ว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่ได้ก าหนดโครงสร้างงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังออกค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรในหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ 

  
ข้อ ๓๕  ทะเบียนทรัพย์สินที่ได้จ าหน่ายรายการทรัพย์สินหมดสิ้นแล้ว และไม่มีภาษีค้างช าระ

ให้แยกเก็บไว้ รวมทั้งทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีของเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อครบหนึ่งปีให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการท าลาย 
  

บทเฉพาะกาล 
-------------------------------------- 

 
ข้อ ๓๖  เทศบาลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตาม
ระเบียบนี้ 

  
ข้อ ๓๗  การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้

ด าเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามระเบียบนี้ 
  
  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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