


 
 
 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา  
การปรับขอมูล การใชและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลและเมืองพัทยา 
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 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ ๒ ระเบยีบนี้ใหใชบังคบั ตั้งแตวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา การปรับขอมูล การใช 
และการเกบ็รกัษาแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๓๗ 
            บรรดาระเบยีบ ขอบังคบั และคําสั่งอ่ืนๆ ในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔ ในระเบยีบนี ้
                “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตาํบล 
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไมรวมถึงองคการบริหาร
สวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
             “ศูนยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยสิน” หมายความวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดไดแตงตั้งใหมีหนาที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ
สนับสนุน หรือติดตามผลการดําเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตร ี นายกองคการบริหารสวนตาํบล 
นายกเมืองพัทยา และผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
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              “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดเทศบาล ปลดัองคการบริหาร
สวนตําบล ปลัดเมืองพัทยา และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
              “หัวหนาหนวยงานคลัง” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการคลัง ผูอํานวยการ
กองคลัง หัวหนากองคลัง และหัวหนาสวนการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถิน่แลวแตกรณ ี
 “หัวหนาหนวยงานชาง” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการชาง ผูอํานวยการ
กองชาง หัวหนากองชาง และหัวหนาสวนโยธา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณ ี
 “หัวหนาหนวยงานสาธารณสุข” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หัวหนากองสาธารณสุข และหัวหนาสวน
สาธารณสุข ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี      
                “แผนที่ภาษ”ี หมายความวา แผนที่ที่แสดงตําแหนง ลักษณะ ขนาด ของแปลงทีดิ่น 
อาคาร โรงเรอืน สิ่งปลูกสราง เสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และอ่ืนๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือใชประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ และเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนาทองถิ่น 
 “ทะเบียนทรัพยสิน” หมายความวา ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพยสินและการใชประโยชน 
ในทรพัยสิน ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกบัที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิง่ปลกูสราง ปาย และการประกอบ
การคาของเจาของทรัพยสนิแตละคน 
 “ทะเบียนคุมผูชําระภาษ”ี หมายความวา ทะเบยีนที่แสดงรายการชําระภาษขีองเจาของ
ทรัพยสนิผูอยูในขายตองชําระภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ ตามกฎหมายใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  “แผนที่แมบท” หมายความวา แผนที่เบื้องตนของแตละเขตยอยหน่ึงๆ ที่จัดทําขึ้น
จากระวางที่ดิน ซ่ึงอยูในเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใชประโยชนในการนําเดนิสํารวจ
ขอมูลภาคสนามและการจัดทําแผนที่ภาษ ี
 “เขต” หมายความวา การจดัแบงพ้ืนที่เขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยใชแนวถนน 
คู คลอง ลักษณะทางธรรมชาติอ่ืนๆ หรือแนวขอบเขตของแปลงทีดิ่นออกเปนเขตตางๆ มีขนาดและ
รูปรางตามความเหมาะสม แตทัง้นี้ในเขตหนึ่งๆ เม่ือจัดทาํเขตยอยจะตองไมเกิน ๒๖ เขตยอย ชื่อเขต
กําหนดดวยตวัเลขสองหลักเริ่มจากเลข ๐๑ เรียงตามลาํดับ 
 “เขตยอย” หมายความวา การจัดแบงพ้ืนที่ภายในเขต โดยใชแนวถนน ค ูคลอง หรือ
ลักษณะทางธรรมชาติอ่ืนๆ ในกรณีที่ไมมีลักษณะทางธรรมชาติใหใชแนวขอบเขตของแปลงที่ดิน
แบงออกเปนเขตยอยตางๆ มีขนาดและรูปรางตามความเหมาะสมภายในกรอบกระดาษไขมาตรฐาน 
A ๑ ชื่อเขตยอยกําหนดดวยอักษร A ถึง Z เรียงตามลาํดับ 
               “เลขประจําแปลงที่ดิน” หมายความวา หมายเลขแสดงลําดับแปลงที่ดินในเขตยอย 
กําหนดดวยเลขสามหลัก โดยเริ่มจากเลข ๐๐๑ เรียงตามลําดับจากซายไปขวาและจากบนลงลาง 
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 “รหัสแปลงที่ดิน” หมายความวา ชื่อเรียกแปลงที่ดินในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ประกอบดวย เลขเขตนําหนา ตามดวยตัวอักษรเขตยอย และเลขประจําแปลงที่ดิน 
                  “ขอมูลภาคสนาม” หมายความวา ขอมูลทีไ่ดจากการสํารวจเกีย่วกบัขอมูลที่ดิน ขอมูล
โรงเรือนและสิง่ปลูกสรางตางๆ ขอมูลปาย ขอมูลการประกอบการคาและอื่นๆ ของแปลงที่ดินแตละแปลง 
 ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ ใหมีอํานาจตีความการ
ปฏิบตัิตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏบิตัิ และวินิจฉัยปญหา เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้   
              
                                                          หมวด  ๑ 
                                                     คณะกรรมการและอํานาจหนาที่ 
                                                  ----------------------------- 
   
           ขอ ๖ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการ 
อํานวยการแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสินจังหวัด” ประกอบดวย 
 (๑) รองผูวาราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
 (๒) เจาพนักงานที่ดินจังหวัด กรรมการ 
 (๓) ปาไมจังหวัด กรรมการ 
 (๔) ธนารักษพ้ืนที่จังหวัด กรรมการ 
 (๕) พาณิชยจังหวัด กรรมการ 
 (๖) ผูแทนเทศบาล กรรมการ 
 (๗) ผูแทนเมอืงพัทยา กรรมการ 
 (๘) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
 (๙) นายอําเภอ กรรมการ 

 (๑๐) ทองถิ่นจังหวัด กรรมการและ 
                                                                                  เลขานุการ 

 (๑๑) หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาทองถิ่น กรรมการและ 
                                                                                             ผูชวยเลขานุการ 
 ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตัง้กรรมการตาม (๑) (๖) (๘) และ (๙) ตามที่เห็นสมควร 
 ขอ ๗ ใหคณะกรรมการอํานวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิจังหวัดมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปน้ี 
          (๑) พิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งเปนศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยสิน โดยกําหนดจํานวนใหเหมาะสมกับจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีอ่ยูใน
ความรับผิดชอบ 
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             (๒) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือให
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไปดวยความ
เรียบรอย    
 (๓) สนับสนนุ ใหคําปรึกษาแนะนํา กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจดัทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 
 ขอ ๘ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงใหมีคณะกรรมการดําเนินงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประกอบดวย 
 (๑) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ประธานกรรมการ 
                         ที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย 
          (๒) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองประธานกรรมการ 
                  (๓) หัวหนาหนวยงานชาง กรรมการ 
 (๔) หัวหนาหนวยงานสาธารณสุข กรรมการ 
 (๕) หัวหนางานทะเบยีนราษฎร กรรมการ 
              (๖) หัวหนาหนวยงานคลัง กรรมการและ  
                                                                                             เลขานุการ 
               (๗) หัวหนาฝายพัฒนารายไดหรือ กรรมการและ 
 หัวหนางานผลประโยชนหรอื ผูชวยเลขานุการ 
                          หัวหนางานจัดเก็บรายได   
                          ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณ ี
               (๘) หัวหนาฝายหรือหัวหนางานแผนที่ภาษ ี กรรมการและ 
   และทะเบยีนทรัพยสิน  ผูชวยเลขานุการ                     
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี 
 ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ในการจัดทํา การปรับขอมูล การใช และ 
การเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสินตลอดจนควบคุมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
              ขอ ๙ ใหผูบรหิารทองถิ่นแตงตั้งเจาหนาที่เพ่ือปฏิบตัิงานตางๆ ดังตอไปน้ี 
 (๑) การเตรียมการใหแตงตัง้จากเจาหนาที่ของหนวยงานคลังและสํานักงานปลัด 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๒) การจัดทําแผนที่แมบทใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง 
 (๓) การคัดลอกขอมูลที่ดินและการสํารวจภาคสนามใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของ 
หนวยงานชาง หนวยงานคลัง และหนวยงานสาธารณสุข 
 (๔) การจัดทําแผนที่ภาษใีหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง 
 (๕) การจัดทําทะเบยีนทรัพยสินและทะเบยีนคุมผูชําระภาษีใหแตงตัง้จากเจาหนาที่ 
ของหนวยงานคลัง 
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             (๖) การปรับปรุงขอมูลใหแตงตั้งจากเจาหนาที่ของหนวยงานชาง หนวยงานคลัง 
หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานทะเบียนราษฎร 
             ในกรณีที่มีความจําเปนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนดใน
โครงการได  ใหขอความเหน็ชอบจากผูวาราชการจังหวัดเพื่อขยายระยะเวลาในการดําเนินงาน  
                   ขอ ๑๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับแตงตั้งใหเปนศูนยสนบัสนุน 
การปฏิบตัิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
เปนเจาหนาที่ประจําศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ 
                ศูนยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิน มีหนาที่สงเสริม 
สนับสนุน ใหคําแนะนํา ในการจัดทํา การปรับขอมูล การใช และการเก็บรักษาแผนที่ภาษี 
และทะเบยีนทรัพยสินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชวยเหลือจังหวัดในการติดตามผล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ 
 

หมวด ๒ 
การจัดทําแผนที่แมบท  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

----------------------------- 
 
 ขอ ๑๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช หรือ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวง 
มหาดไทยจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลบังคบัใช โดยใหใชงบประมาณ
รายจายประจาํป หรือจายขาดเงนิสะสมตามความจําเปน       
                   ขอ ๑๒ การดําเนินการตามขอ ๑๑ องคกรปกครองสวนทองถิน่อาจจะจางพนกังานจาง
ตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินไดตามความเหมาะสมกับปริมาณงานและระยะ 
เวลาของโครงการ 
              เม่ือจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเสร็จแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สามารถจางพนักงานจางตามภารกิจ เพ่ือปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปรับขอมูลและการเก็บรักษาแผนที่ 
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินก็ได 
              ขอ ๑๓ การจัดทําแผนที่แมบท ใหดําเนินการดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนที่เขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ใหถูกตองตรงตาม 
แผนที่ทายกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย  
 (๒) แบงพ้ืนที่ในแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเปนเขตและ 
ในแตละเขตใหแบงออกเปนเขตยอย 
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(๓) จัดทําตารางระวางที่ดินทาบทับแผนที่แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โดยใชขอมูลระวางที่ดินจากสํานักงานที่ดินจังหวัดหรืออําเภอ เพ่ือใหทราบรายชื่อระวางทั้งหมดในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิน่ในมาตราสวนที่เหมาะสม 
 (๔) จัดทําแนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระวางที่ดิน ที่อยูในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 (๕) แบงเขตในระวางที่ดินภายในแนวเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแตละเขต
ใหแบงเปนเขตยอย 
 (๖) แผนที่แมบทของเขตยอยหนึ่งใหใชมาตราสวน ๑ ตอ ๑,๐๐๐ เปนหลัก กรณี 
เขตยอยใดไมสามารถใชมาตราสวนดังกลาวได อาจจะปรับยอหรือขยายไดโดยใชมาตราสวน 
ที่เหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๗) การจัดทําแผนที่แมบทใหคัดลอกรูปแปลงที่ดิน เลขที่ดิน และหนาสํารวจจากระวาง
ที่ดินที่มีการปรับมาตราสวนตาม (๖) ในแตละเขตยอยแลวใหกําหนดเลขประจําแปลงที่ดินแตละแปลง  
 ขอ ๑๔ การคัดลอกขอมูลที่ดินใหดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบั ชื่อเจาของที่ดิน 
ที่อยู  เลขทีเ่อกสารสิทธิ ์เลขที่ดิน หนาสํารวจ ตําแหนงทีต่ั้ง และจํานวนเนื้อที่ของแปลงที่ดินแตละแปลง
จากระวางแผนที่และสารบบที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัดหรืออําเภอบันทึกลงในแบบสํารวจขอมูล
เกี่ยวกบัที่ดิน (ผ.ท.๑) ตามแบบทายระเบยีบนี ้
 ขอ ๑๕ การสํารวจขอมูลภาคสนาม ใหใชแผนที่แมบทในการนําเดินสํารวจขอมูล ดังนี้ 
 (๑) ขอมูลที่ดิน ใหใชแบบสาํรวจขอมูลเกีย่วกับที่ดิน (ผ.ท.๑) ตามแบบทายระเบยีบนี้ 
ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของที่ดิน ลักษณะการใช และการใชประโยชนของที่ดิน ซ่ึงแบบ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน ๑ ฉบับ ใหใชบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ๑ แปลง 
 (๒) ขอมูลโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ใหใชแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือ   
สิ่งปลูกสราง (ผ.ท.๒) ตามแบบทายระเบียบนี้ ในการจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือ   
สิ่งปลูกสราง การใชประโยชนและจัดทําผังบริเวณที่ตัง้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางบนแปลงที่ดิน ซ่ึงแบบ
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรอืนหรือสิ่งปลูกสราง ๑ ฉบบั ใหใชบันทกึรายละเอียดเกี่ยวกบัโรงเรอืนและ
สิ่งปลูกสรางของเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางแตละราย 
 (๓) ขอมูลปายและใบอนญุาตตางๆ ใหใชแบบสาํรวจขอมูลเกีย่วกบัปายและใบอนญุาต
ตางๆ (ผ.ท.๓) ตามแบบทายระเบียบนี ้ ในการจัดเกบ็รวบรวมรายละเอียดของปาย ชื่อและทีอ่ยูของ
เจาของปายหรือผูครอบครองปาย และจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของลักษณะกิจการประกอบการคา
ที่ตองขออนุญาต ซ่ึงแบบสาํรวจขอมูลเกีย่วกับปายและใบอนุญาตตางๆ ๑ ฉบบั ใหใชบนัทึกรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับปายหรือใบอนุญาตตางๆ ของเจาของปายหรือใบอนุญาตแตละราย 
 (๔) จัดทําผังบริเวณแสดงตําแหนงที่ตั้งของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางบนแปลงที่ดิน  
โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสมและวางทิศไวใหชัดเจน 
             เอกสารขอมูลภาคสนามที่ทาํการบันทกึขอมูล ใหรวบรวมเก็บไวดวยกันตามรายแปลง
ที่ดิน 
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                ขอ ๑๖ การจดัทําแผนทีภ่าษ ีใหหนวยงานชางจัดทาํแผนที่ภาษีจากขอมูลแผนทีแ่มบท 
โดยคัดลอกแปลงที่ดินจากแผนที่แมบทที่ปรับแกไขจากการเดินสํารวจภาคสนาม และจัดเรียงลําดับ 
เลขประจําแปลงที่ดินใหม ลงในกระดาษไขมาตรฐาน A ๑ ตามแบบแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) ทายระเบียบนี ้ 
             แผนที่ภาษีจํานวนหนึ่งฉบบับรรจุขอมูลแปลงที่ดินหนึง่เขตยอย ประกอบดวย รปูแปลง
ที่ดิน เลขประจําแปลงที่ดิน รูปผังโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง และเลขที่บาน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ วัน 
เดือน และป ของผูเขียนกํากับไวดวย                  
               ใหหัวหนาหนวยงานชางขององคกรปกครองสวนทองถิน่หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน
ลายลักษณอักษรตรวจสอบความถูกตองแลวลงลายมือชื่อ วัน เดือน และป กํากับไวดวย    
              ขอ ๑๗ การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน ใหใชขอมูลในแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ปายและการประกอบการคาซึ่งไดจากการสํารวจขอมูลภาคสนามทีไ่ดผาน
การตรวจสอบแลวบันทึกลงในแบบทะเบยีนทรัพยสินเปนรายบุคคล ตามแบบทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.๔) 
ทายระเบียบนี ้ 
               ใหหัวหนาหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ลงลายมือชือ่ วัน เดือน และ
ป กํากับไวทายรายการทุกรายการในทะเบียนทรัพยสิน 
           ขอ ๑๘ ใหหนวยงานคลังตรวจสอบรายการทรพัยสนิในทะเบยีนทรัพยสิน หากเจาของ
ทรัพยสินรายใดมีทรัพยสินอยูในขายตองเสียภาษี ใหจัดทําทะเบยีนคมุผูชําระภาษขีองเจาของทรัพยสิน
น้ันตามแบบทะเบียนคุมผูชาํระภาษ ี (ผ.ท.๕) ทายระเบียบนี ้  
                 ขอ ๑๙ ใหหนวยงานคลังจัดทําบัญชคีุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี
ตามแบบบัญชีคุมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.๖) ทายระเบียบนี้ และบัญชี   
คุมแปลงที่ดินและขอมูลการประมาณการเสียภาษตีามรายเขตยอยตามแบบบัญชีคมุแปลงที่ดินและ
ขอมูลการประมาณการเสียภาษ ี(ผ.ท.๑๗) ทายระเบยีบนี ้
 

หมวด  ๓ 
การใชแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสนิ 

----------------------------- 
 
 ขอ ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใชแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสินเปนขอมูล
ในการจัดเก็บภาษ ี ตรวจสอบ ติดตาม และเรงรัดจัดเก็บภาษีใหครบถวน ถูกตอง และเปนธรรมตอ
เจาของทรัพยสิน โดยทุกฝายทุกงานที่เกีย่วของเปนผูรบัผิดชอบรวมกันตามที่หัวหนาหนวยงานคลัง
มอบหมาย 
              ขอ ๒๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุงขอมูลใหพรอมสมบูรณและแจง
เจาของทรัพยสินที่อยูในขายตองชําระภาษีตามทะเบียนคุมผูชําระภาษีทราบกอนเดือนมกราคมของ 
ปภาษ ี
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 ขอ ๒๒ เม่ือมีผูมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษ ี ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบ
จัดเก็บรายไดตรวจสอบรายการขอมูลทรัพยสินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับขอมูลทรัพยสินใน
ทะเบียนทรัพยสินและการประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูชําระภาษีใหถูกตอง แลวเสนอเจาพนักงานประเมิน 
                 หากรายการขอมูลทรัพยสินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับขอมูลทรพัยสินในทะเบยีน
ทรัพยสินและทะเบยีนคุมผูชําระภาษีไมสอดคลองกัน ใหงานแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยสินตรวจสอบ 
สอบถาม หรือแจงเปนหนังสือถึงผูยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี เพ่ือแสดงรายการเพิ่มเติม หรือ
นําพยานหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการนั้น  
 ขอ ๒๓ เจาพนักงานประเมินตองประเมินภาษีตามรายการทรัพยสินในทะเบียนทรัพยสิน
และบันทึกการประเมินภาษใีนทะเบียนคมุผูชําระภาษ ี
 การจัดเกบ็คาธรรมเนยีมใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ใหหนวยงาน
สาธารณสุขประสานงานกับหนวยงานคลงั เพ่ือขอขอมูลการประกอบกิจการคาในทะเบยีนทรพัยสิน
เพ่ือนําไปใชประโยชนในการเรงรัดจัดเก็บคาธรรมเนียมและใบอนุญาต ตามประเภทของกิจการและ
เม่ือออกใบอนุญาตแลวใหเรยีกเก็บคาธรรมเนียมตามทีไ่ดกําหนดไวในขอบัญญตัิหรือขอกําหนดของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 ขอ ๒๔ ทะเบยีนทรัพยสนิฉบับใด ที่มีทรพัยสินทกุรายการ อยูในขายไดรบัการยกเวน
ไมตองชําระภาษี ใหทําเครื่องหมายดวยกระดาษสีแดงที่มุมขวาดานบนของทะเบียนทรัพยสินและ
ตองทําการตรวจสอบใหมทกุปกอนถึงปภาษี หากอยูในขายตองเสียภาษีใหดําเนินการตามขอ ๑๘   
 ขอ ๒๕ ทะเบียนคุมผูชําระภาษีฉบับใด ที่มีการชําระภาษีตามรายการของทรพัยสิน 
ที่มีอยูครบถวนทุกประเภทแลวใหทําเครื่องหมายดวยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาดานบนของทะเบียนคุม
ผูชําระภาษ ีและถอดเครื่องหมายดังกลาวออกเมื่อถึงปภาษีปใหม 
               ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบจัดเก็บรายไดบันทึกรายการยื่นแบบแสดงรายการ
ชําระภาษี การแจงประเมิน และการชาํระเงินคาภาษีหรือคาธรรมเนียมลงในทะเบียนคุมผูชาํระภาษี
ใหครบถวน 
 ขอ ๒๖ เม่ือสิน้สุดระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษ ีใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นคัดรายชื่อผูที่ยังไมมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี หรือยื่นแบบแลวยังไมไดมา
ชําระภาษใีหครบถวน จากทะเบียนคุมผูชาํระภาษ ีแลวจัดทําหนังสือเรงรัดโดยเร็ว 
 ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูใดมาขอคัดลอกหรือสําเนาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมได โดยออกเปนขอบัญญัติ สําหรับอัตรา
คาธรรมเนียมใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูพิจารณาและกําหนดตามความเหมาะสม แตทั้งนีใ้หอยูภายใต
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  
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หมวด  ๔ 
การปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

----------------------------- 
 
 ขอ ๒๘ เม่ือองคกรปกครองสวนทองถิน่จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินแลว
ใหหนวยงานคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบปรับขอมูลในแผนที่ภาษีและในทะเบียนทรัพยสินใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 
 กรณีหนวยงานคลังไมมีบุคลากรปรับขอมูลในแผนที่ภาษี ใหหนวยงานชาง  
เปนผูรับผิดชอบ 
 ขอ ๒๙ ใหหนวยงานที่เกีย่วของกับการปรับขอมูลภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่
รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลสงใหหนวยงานคลัง เพ่ือปรับขอมูลในแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิน
ภายในวันที่หาของทุกเดือน 
 กรณีมีปญหาอุปสรรคในการปรับขอมูล ใหหนวยงานคลังเสนอคณะกรรมการตาม 
ขอ ๘ พิจารณาตามอํานาจหนาที่ 
 ขอ ๓๐ การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการขอมูลในทะเบียนทรัพยสิน  ใหใชวิธ ี “ขีดฆา” 
ขอความเดิมดวยหมึกสีแดง แลวบันทกึขอความใหม ใหหัวหนาหนวยงานคลังหรือผูที่ไดรบัมอบหมาย
เปนลายลักษณอักษร ลงลายมือชื่อ วัน เดือน และป กํากับไว ทั้งขอความที่ไดขีดฆาและขอความใหม
และเม่ือรายการทรัพยสินเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนซ่ึงเขาขายตองเสียภาษี ใหถอด
เครื่องหมายกระดาษสีแดงตามขอ ๒๔ ออกจากทะเบียนทรัพยสิน  
 

หมวด  ๕ 
การเก็บรักษาขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

----------------------------- 
 
 ขอ ๓๑ แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ปาย และคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ตาง ๆ   พรอมทั้งเอกสารที่ใชในการจัดทําและเอกสารที่ใชในการปรับขอมูล ใหจัดเก็บรวบรวมเปน
รายแปลงที่ดินในแฟมเรียงตามลําดับรหัสแปลงที่ดินและรวมไวในแฟมโดยใหมีจํานวนตามความเหมาะสม
แตไมควรเกินแฟมละหนึ่งรอยแปลงที่ดินเรียงเปนรายเขตยอยและเขตตามลําดับ 
 ขอ ๓๒ ทะเบยีนทรัพยสินและทะเบยีนคมุผูชําระภาษ ี ใหจัดเก็บตามรหัสชื่อเจาของ
ทรัพยสินเรียงตามตวัอักษรและตัวเลข เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บภาษ ี
 ขอ ๓๓ แผนที่ภาษตีนฉบบั ใหจัดเก็บเรยีงตามลําดับเขตและเขตยอย หามนําออกใช 
เวนแตกรณีนําไปเพื่อพิมพหรือทําสําเนาคูฉบับ หรือเพ่ือแกไขปรบัปรุงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกบัขอมูลในแผนที่ภาษีฉบบันั้น 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
                                                                                                           
 ขอ ๓๔ ใหงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน หนวยงานคลัง หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษา มิใหมีการทําลายหรอืทําใหสูญหายแกเอกสารในแฟมขอมูลแปลงที่ดิน 
ทะเบยีนทรัพยสิน ทะเบียนคุมผูชําระภาษีและแผนที่ภาษ ี
 เม่ือนําแผนที่ภาษีหรือทะเบียนทรัพยสินไปใชในการปฏิบัติงาน และไดดําเนินการ
แลวเสร็จใหนําสงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยเร็ว                                    
               องคกรปกครองสวนทองถิน่ใดยังไมไดกําหนดโครงสรางงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ใหหัวหนาหนวยงานคลังออกคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรในหนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบ 
               ขอ ๓๕ ทะเบียนทรัพยสินที่ไดจําหนายรายการทรัพยสินหมดสิ้นแลว และไมมีภาษี
คางชําระใหแยกเก็บไว รวมทั้งทะเบยีนคุมผูชําระภาษีของเจาของทรัพยสินดังกลาว เม่ือครบหนึ่งป
ใหแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการทําลาย 
 

บทเฉพาะกาล 
 
               ขอ ๓๖ เทศบาลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนศูนยสนับสนุนการปฏิบตัิงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนศูนยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินตามระเบียบนี ้
               ขอ ๓๗ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่ไดดําเนินการอยูกอนระเบยีบนี้ใชบังคบั ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
 
                                 ประกาศ    ณ     วันที ่   28     เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  
 
 
                                                พลเอก  
                           
                                                  
                                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
                                                        
                                                              
 
 



 
แนวทางการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

 ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550 ใหม ซ่ึงระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ ่นดําเนินการจัดทําแผนที ่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินภายใน 180 วัน นับแตวันที ่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้บังคับใช หรือภายใน 180 วัน นับแตวันที่มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาหรือ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลบังคับใช  
 การดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแนวทางการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 1.  การจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน   
 การดําเนินการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาขนาดพื้นที่ของตนเองวาสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปไดหรือไม กรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดมีขนาดพื้นที่กวางขวางมากและคาดหมายวาจะไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
1 ปได อาจกําหนดระยะเวลาดําเนินการในโครงการมากกวา 1 ป ก็ได แตตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ
ในโครงการใหชัดเจนวาจะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดเม่ือใด และในแตละปใหกําหนด
พ้ืนที่เปาหมายเปนเขต (Zone) ที่จะดําเนินการพรอมกําหนดงบประมาณดําเนินการใหชัดเจนและดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จภายในปน้ันๆ สําหรับพ้ืนที่ที่เหลือใหดําเนินการใหแลวเสร็จในปตอๆ ไป ใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
ในกรณีพื้นที่สวนหนึ่งสวนใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในเขตปาสงวนหรืออุทยานแหงชาติพื้นที่
ในสวนนั้นจะไมมีระวางแผนที่ หากไมมีคนอาศัยอยู ไมตองจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในพื้นที่ 
เขตปาสงวนหรืออุทยานแหงชาติสวนนั้น โดยแยกเปนพื้นที่นั้นเปนเขต (Zone) แลวหมายเหตุในแผนที่คุม
เขตและเขตยอยนั้นวาพื้นที่เขตปาสงวนหรือหรืออุทยานแหงชาติไมมีคนอาศัยอยู เปนตน 
 2.  มาตราสวนในการจัดทําแผนที่แมบท แผนที่แมบทเปนการจําลองรูปแปลงที่ดินบนพื้นโลก
มาเขียนลงบนกระดาษโดยยอขนาดมาตราสวนของรูปแปลงที่ดิน ซ่ึงในการดําเนินการใหใชรูปแปลงที่ดินในระวาง
แผนที่ มาตราสวน 1 : 1,000 ของกรมที่ดินเปนหลัก แตในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีพ้ืนที่สวนใหญ
เปนเกษตรกรรม/กสิกรรม ลักษณะรูปแปลงที่ดินมีขนาดใหญ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสามารถใชระวาง 
แผนที่มาตราสวน 1 : 2,000 หรือมาตราสวน 1 : 4,000 ได ระวางที่ดินมาตราสวน 1 : 4,000 หมายความวา 
บนแผนที่มีขนาดความยาว 1 เซนติเมตร เทากับพ้ืนที่จริงยาว 4,000 เซนติเมตร หรือ 40 เมตร สําหรับแผนที่
ทหารจะมีมาตราสวน 1 : 50,000 จะเปนแผนที่แสดงขอมูลสภาพทางภูมิศาสตร การแสดงรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน
บนแผนที่จึงทําไมไดเลย หรือกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไดมีการจัดทําระวางแผนที่ (น.ส.3 ก) 
มาตราสวน 1 : 5,000 ไว การจัดทําแผนที่แมบทในกรณีดังกลาวอาจใชระวางที่ดินมาตราสวน 1 : 5,000 ได 
แตหากในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีเอกสารสิทธิ์ ทั้ง 2 ประเภทผสมผสานกัน ใหใชมาตราสวน 1 : 4,000 
เปนหลัก 
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 กรณีพ้ืนทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่ใดมีพ้ืนที่บางแหงเปนชมุชนหนาแนนและบางแหง
เปนพ้ืนที่เกษตรกรรม/กสิกรรม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจัดทําแผนที่แมบทโดยใชมาตราสวน  
1 : 4,000 เปนฐานตั้งตนกอน สําหรับพ้ืนที่ในเขตชุมชนหนาแนนใหปรับขยายเปนมาตราสวน 1 : 1,000  
หรือ 1 : 2,000 ดวย 
 3.  การจัดทําแผนที่แมบท ใหใชกระดาษไขขนาด A1 โดยกําหนดใหลงรูปแผนที่หน่ึงเขตยอย 
(Block) มีขนาดความกวาง 52 เซนติเมตร ยาว 58 เซนติเมตร มีวธิกีารและขั้นตอนการจัดทํา ดังนี้ 
 3.1 การแบงพ้ืนที่เขตปกครองเปนเขต (Zone) และเขตยอย (Block) ใหพิจารณาพื้นที่ 
ของตนเองวามีขนาดพื้นที่เทาใด ซ่ึงไมควรแบงใหมีขนาดใหญมากเกินไปในหนึ่งเขต (Zone) หน่ึงๆ เม่ือแบง 
เขตยอย (Block) แลวจะตองไมเกิน 26 เขตยอย สําหรับการกําหนดรหัสเขต (Zone) ใหกําหนดเปนตัวเลข 2 หลัก 
เริ่มตั้งแต 01 , 02 , 03 ไปจนเต็มพ้ืนที่ภายในเขตปกครอง และในแผนที่เขตปกครองนั้นอาจจะมีรายละเอียด
ขอมูลสภาพทางภูมิศาสตร เชน ถนน ลําน้ํา ปรากฏอยู การแบงเขต (Zone) ในแผนที่เขตปกครองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหใชแนวเขตธรรมชาติ แมนํ้า ลําคลอง และถนนที่ปรากฏในแผนที่เขตปกครองเปนเสน
แบงเขต (Zone) ได หากไมมีแนวเขตดังกลาวอาจจะแบงเขต (Zone) โดยลากเสนในแผนที่เขตปกครองไดเลย 
แตควรคํานึงถึงวาไมควรแบงใหมีพ้ืนที่ใหญมากเกินไป ในการพิจารณาการแบงเขตยอย (Block) ในแตละเขต 
(Zone) ก็ใหทําเชนเดียวกัน ในการแบงเขต (Zone) และเขตยอย (Block) ในแผนที่เขตปกครองดังกลาว
เปนการแบงคราวๆ ในเบื้องตนกอน เพ่ือตองการทราบตําแหนงที่ตั้งของเขต (Zone) และเขตยอย (Block) 
ในเขตพื้นที่ปกครองและจํานวน เขต (Zone) และเขตยอย (Block) มีเทาใด 
 

 การดําเนินการแบงเขตยอย (Block) ในแตละเขต (Zone) มีขั้นตอนดังนี้ 
 (1) ใหเปรียบเทียบสัดสวนของมาตราสวนระหวางแผนที่เขตปกครองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับมาตราสวนของระวางที่ดินที่จะนํามาจัดทําเปนแผนที่แมบทวามีสัดสวนตางกันเปนจํานวนกี่เทา 
เพ่ือจะนําไปยอขนาดของแผนที่แมบท (เขตยอย) แลวแบงในแผนที่เขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวอยางเชน กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนที่เขตปกครองมาตราสวนเขตปกครองฯ 1 : 20,000 
และจะใชระวางที่ดินมาตราสวน 1 : 1,000 จัดทําเปนแผนที่แมบท มีวิธีการเปรียบมาตราสวน   ดังภาพที่ 1   

        

                               แผนที่เขตปกครอง                                                      แผนที่แมบท                                          
                           (มาตราสวน 1 : 20,000)                                           (มาตราสวน 1 : 1,000)                                  

                        
 

           ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบมาตราสวนระหวางแผนที่เขตปกครองกับแผนที่แมบทจะได                    
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                                   มาตราสวนแผนที่เขตปกครอง         =                    =   20 เทา 
     มาตราสวนแผนที่แมบท                                       
                  
 (2) เม่ือไดสัดสวนตางกันแลว ใหนําไปหารขนาดความกวางและยาวของแผนที่แมบท  
ซ่ึงมีขนาด 52 X 58 เซนติเมตร เชน แผนที่เขตปกครอง มาตราสวน 1 : 20,000 แผนที่แมบท 1 : 1,000  
ใหเอา 1,000 ไปหาร 20,000 จะไดผลลัพธตางกันเทากับ 20 เทา แลวเอา 20 ไปหารขนาดของแผนที่แมบท 
คือ 52 และ 58 เซนติเมตร จะไดเทากับ 2.6 และ 2.9 เซนตเิมตร ดังภาพที่ 2 

 
                                                               แผนที่แมบท                                  
                                                       (มาตราสวน 1 : 1,000)  
               

                                   
                                                                     
                                             
 
                  ภาพที่ 2  แสดงขนาดความกวางและยาวของแผนทีแ่มบท (52 และ 58 ซม.) 
 
 (3) นําความกวางและยาวทีไ่ดตามขอ (2) ไปเจาะเปนชองกระดาษแข็งที่มีความกวาง 
และยาวของกระดาษตามทีห่าไดน้ัน ตามตัวอยาง คือ กวาง 2.6 และ ยาว 2.9 เซนติเมตร  
                              
 
 
 
 
 
 

      กรอบกระดาษแข็งขนาดความกวาง 2.6 และ 2.9 ซม. 
 
 

20,000 
 1,000 

    
 
      
 
                                  
                 

                               
                                          
                                     2.6 ซม.   
 
 

  52    
   20    

 2.9  ซม. 

 = 2.6 ซม. 

= 2.9 ซม.    58 
    5 
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 (4) นําเอากรอบกระดาษแข็งที่ไดตามขอ (3) ไปแบงเขตยอย (Block) ในแผนทีเ่ขตปกครอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยลากเสนแบงเขตยอย (Block) ใหอยูภายในกรอบกระดาษแข็งนั้น ดังภาพที่ 3 
                 

        
        แผนทีเ่ขตปกครอง 

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพที่ 3 แสดงการแบงเขตยอย (Block) 
 

 (5) กําหนดเลขประจําเขตยอยเปนภาษาอังกฤษ  A, B, C, D – Z ดังภาพที่ 4 
 

                                                                       
                  
                                               ภาพที่ 4 การกําหนดเลขประจาํเขตยอย    
   
 กรณี เขตยอย (Block)  ใด เห็นวาในอนาคตขางหนาจะเปนชุมชนหนาแนนใหถือเอาเขต 
(Zone) เปนเขตยอยหนึ่งเขตได โดยใหชื่อกํากับเขตยอย (Block) ดวยอักษรภาษาอังกฤษ ดังนี้ 01 A , 02 A , 
03 A  เปนตน  
 

  กรอบกระดาษแข็ง 
     กวาง และ ยาว 
   2.6 และ 2.9 ซม. 
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 3.2 การจัดทําระวางที่ดินทาบทับแนวเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือตองการทราบวาภายในเขตปกครองมีระวางที่ดินหมายเลขระวางอะไรบาง และในเขต (Zone) และ
เขตยอย (Block) อยูในตําแหนงระวางที่ดินหมายเลขอะไร จะทําใหสามารถนําระวางของสํานกังานที่ดิน 
มาตอเปนผืนครอบคลุมพ้ืนที่เขตปกครองไดถูกตอง หากเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีระวางที่ดินศูนยกําเนิด ระวางระบบพิกัดฉาก UTM (โฉนด) และระวางรูปถายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)  
ใหจัดทําระวางทาบทับทั้งระวางที่ดินศูนยกําเนิด ระวางระบบพิกัดฉาก UTM และระวางรูปถายทางอากาศ 
(น.ส. 3 ก) ซอนทับกัน ซ่ึงผูปฏิบัติตองรูมาตราสวนตางระหวางแผนที่เขตปกครองกับระวางแผนที่ เชน 
ขอ 3.1 (1) 
 การจัดระวางทาบทบับนแผนที่เขตปกครอง มีวิธีการดาํเนินการดังนี ้
  (1) ใหดูแผนทีแ่นวเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาบริเวณใดมีแมนํ้า  
ลําคลอง ถนน หรือทางรถไฟ ตัดกัน หรือสถานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือที่จะนํามา 
เปนจุดสมมุติในการเริ่มจัดทําระวางทาบทับ 
  (2) ประสานกบัสํานกังานทีดิ่นจังหวัดหรอืสํานักงานทีดิ่นจังหวัดสาขาแลวขอคัดสาํเนา
ระวางฉบับที่ตรงกับจุดสมมุติในแผนที่เขตปกครอง ตามขอ (1) จากสํานักงานที่ดินเทาตนฉบบัจริง ซ่ึงระวาง
ศูนยกําเนิดหรือระวางระบบพิกัดฉาก UTM (โฉนด) มีขนาดระวาง 50 X 50 ซม. ดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6 
 
                      ระวางศูนยกําเนิด                                        ระวางระบบพกิัดฉาก UTM 
 
         
 
               ภาพที่ 5 การกําหนดจุดสมมุต ิ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ภาพที่ 5                                                             ภาพที่ 6 
 
 
 
 
 

   จุดสมมุติ 

50 ซม. 

 

50 ซม. 

50 ซม. 

 

50 ซม. 
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  (3) วัดระยะจากจุดสมมุติในระวางไปยังขอบระวางทั้ง 4 ดานแตละดานไดเทาไรแลวเอา 
20 ไปหาร เชน จากระวางศูนยกําเนิด หรือระวางระบบพิกัดฉาก UTM ตามขอ 3.2 (2) วัดจากจุดสมมุติ 
ในระวางไปดานทิศเหนือได 40 เซนติเมตร ทิศใตได 10 เซนติเมตร ทิศตะวันออกได 25 เซนติเมตร และ
ทิศตะวันตกได 25 เซนติเมตร เม่ือเทียบหรือปรับระยะลงในแผนที่แนวเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยเอา 20 ไปหารความกวางยาวแตละดาน จะไดเทากับ 2, 0.5, 1.25 และ 1.25 เซนติเมตรตามลําดับ  
ดังภาพที่ 7 
 
 

               
 

ภาพที่ 7 การปรับมาตราสวนของระวางศูนยกําเนิด 
 

 (4) เอาระยะความกวางและยาวที่ไดตามขอ (3) คือ 2, 0.5, 1.25 และ 1.25 เซนติเมตร 
โดยวัดระยะตรงจุดสมมุติออกไปทั้ง 4 ทิศ แลวกําหนดจุดไวในแผนที่แนวเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (5) ลากเสนผานจุดทั้ง 4 โดยดานบนและดานลางจุดสมมุติลากเสนตรงในแนวตะวันออก
และตะวันตก สําหรับดานซายและดานขวาของจุดสมมุติลากเสนตรงตั้งฉากในแนวทิศเหนือและทิศใต ซ่ึงจะ
ไดกรอบรูปสีเ่หลี่ยมขึ้นมา รปูสี่เหลี่ยมนี ้คอื ตําแหนงระวางที่ดินที่นํามาปรบัลงในแผนที่แนวเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ จะไดกรอบระวางความกวางและยาวดานละ 2.5 X 2.5 เซนตเิมตร ดังภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จุดสมมุติ   40 ซม. 

  25 ซม.    25 ซม.  

  10 ซม.  

                การปรับมาตราสวน 
 
1. ทิศเหนือ     40   เทากับ  2 ซม. 
                       20                               
2. ทิศใต         10    เทากับ 0.5 ซม. 
                   20 
3. ทิศตะวันออก  25  เทากับ 1.25 ซม. 
                      20 
4. ทิศตะวันตก   25   เทากับ 1.25 ซม. 
                             20 
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                                           ภาพที่ 8 แสดงการสรางกรอบรูปสี่เหลี่ยม  
 
 (6) ขีดเสนตารางสี่เหลี่ยมทีมี่ความกวางและยาว 2.5 X 2.5 เซนติเมตร ใหครอบคลมุ
พ้ืนที่เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด แลวใสชื่อระวางลงในกรอบสี่เหลี่ยมทุกระวางที่ครอบคลุม 
อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังภาพที่ 9 
                                     

                                         
 
            

ภาพที่ 9 แสดงแผนที่ระวางทาบทบัเขตปกครอง 
 

 กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ทั้ง 2 ประเภท ซ่ึงมีระวางที่ดินและระวางรูปถายทางอากาศ 
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย ก็ใหทําระวางทาบทบัเชนเดียวกันแตใหใชปากกาตางสีในการขีดเสน
ตารางระวาง เพ่ือแยกประเภทระวางใหเกิดความชัดเจน 

 
 

จุดสมมุติ 

จุดสมมุติ 
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 3.3 ถายสําเนาระวางที่ดินทั้งหมดจากสํานักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินจังหวัด
สาขา ที่ครอบคลุมเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหครบถวน แลวนําระวางที่ดินมาเชื่อมตอกัน
ตรงตามแผนที่ระวางที่ดินทาบทับที่จัดทําขึ้นเปนฐานขอมูล 
 3.4 จากขอ 3.3 ใหลงแนวเสนเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระวางโดยอาศัย
แผนที่ทายพระราชกฤษฎีกา (เทศบาล) หรือทายประกาศกระทรวงมหาดไทย (อบต.) ซ่ึงในแผนที่ดังกลาว 
จะมีคําบรรยายแนวเขตดวย โดยวัดไดเทาไหรใหคูณดวย 20 เทา 
 3.5 แบงเขต (Zone) บนระวางแผนที่ใหสอดคลองกบัแผนที่คลุมเขต/เขตยอย แลวกาํหนด
เลขประจําเขตโดยตัวเลข 2 หลัก 01 , 02 , 03 ฯลฯ  
 3.6 แบงเขตยอย (Block) ใหนํากระดาษแข็งมาเจาะชองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีความกวาง
และยาวประมาณ 52 X 58 เซนติเมตร แลวนํากรอบสี่เหลี่ยมนั้นมาแบงเขตยอย (Block) บนระวางที่ดิน
มาตราสวน 1 : 1,000 โดยใชแนวเขตธรรมชาติ แมนํ้า ลําคลอง และถนน ที่ปรากฏในระวางเปนเสนแบงเขต 
กรณีไมมีแนวเขตธรรมชาติใหใชเสนแปลงที่ดินเปนเสนแบงเขต และใหรูปแปลงที่ดินทกุแปลงอยูในกรอบกระดาษ
แข็งนั้น ในการแบงเขตนี้ใหยึดกรอบกระดาษดานบนเปนทิศเหนือเปนหลักเสมอ แลวดําเนินการแบงเขตจาก
ดานบนสุดลงลางจากซายไปขวา แลวกําหนดเลขประจําเขตดวยอักษรภาษาอังกฤษ ไดแก A , B , C  เปนตน 
 3.7 เม่ือไดดําเนินการตามขอ 3.4 – 3.6   เสร็จแลวใชกระดาษไขคัดลอกรูปแปลงที่ดิน 
เลขที่ดินและหนาสํารวจจากระวางในแตละเขตยอย (Block) เพ่ือมาทําเปนแผนที่แมบท (หรือตัดจากระวาง
แผนที่ ตามขอบเขตของเขต (Zone) และเขตยอย (Block) แลวมาติดกับกระดาษแข็งก็ได โดยถายสําเนา
ระวางเพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด) 
 3.8 การกําหนดเลขประจําแปลงที่ดิน (Lot) ของแตละเขตยอย (Block) ใน ขอ 3.7  
ใหกําหนดดวยเลข 3 หลัก โดยเริ่มใหเลขประจําแปลงที่ดินจากแปลงที่ดินแปลงบนสุดจากซายไปขวา 
เรียงลําดับจนถึงแปลงสุดทายที่อยูดานลางของเขตยอย (Block) เชนเลข 001 , 002 ,  003  เปนตนไป  
จนครบทุกแปลงที่ดินในเขตยอยนั้น 
 
                                                                               แผนที่แมบท                                  
                                                                         (มาตราสวน 1:1,000)  
 

                                                
 
                                                                   ภาพที่ 10  
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 3.9 ขอควรระวังกรณีนําระวางที่ดินมาทําเปนแผนที่แมบทโดยไมคัดลอกขึ้นใหม  
ใหถายระวางที่ดินมา 2 ชุด คือทําแผนที่แมบท 1 ชุด อีกชุดหนึ่งไวใชเปนขอมูลตนฉบับในการตรวจสอบ 
ในการจัดทําแผนที่ภาษบีนกระดาษไข A 1 ในโอกาสตอไป 
  

 4.  การคัดลอกขอมูลที่ดิน 
 เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายการขอคัดลอกขอมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวบรวมจากเจาของที่ดินที่เสียภาษีบํารุงทองที่ 
ไดสวนหนึ่ง โดยสําเนาหนาและหลังตัวเอกสารสิทธิ์ก็ได โดยขอความรวมมือจากกํานัน - ผูใหญบาน ซ่ึงเปน
เจาพนักงานสํารวจตามกฎหมายภาษีบํารุงทองที่ การคัดลอกขอมูลที่ดินมีวิธีการ ดังนี้ 
 4.1 การคัดลอกขอมูลแปลงที่ดิน  หมายถึง การรวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
แปลงที่ดินแตละแปลง โดยเริ่มตนจากขอมูลในแผนที่แมบท  คัดลอกขอมูลลงในแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ
ที่ดิน (ผ.ท.1) ไดแก เลขที่ดิน หนาสํารวจ (น.ส. 3 ก ไมมีหนาสํารวจ) เลขระวาง จํานวนเนื้อที่ และ 
รูปแปลงที่ดิน 
 4.2 รายละเอียดขอมูลที่ตองคัดลอกเพิ่มเติมลงในแบบสํารวจ ผ.ท.1 อีก ใหคัดลอก 
จากเอกสารสิทธิ์ที่ไดจากเจาของทรัพยสิน หรือไปคัดจากสารบบที่ดิน ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือจังหวัดสาขา 
ไดแก ชื่อ – นามสกุลและที่อยูของเจาของที่ดิน ที่ตั้งของแปลงที่ดิน เลขที่เอกสารสิทธิ์ เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตน
การสํารวจขอมูลภาคสนาม 
 4.3 การเก็บขอมูลเอกสารสารบบที่ดิน ของสํานักงานที่ดิน มีดังนี้ 
 4.3.1 กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด เอกสารขอมูลที่ดินจะจัดเก็บอยูในแฟม
สารบบที่ดิน ณ หองเก็บสารบบสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา แยกเปนรายตําบล 
เรียงตามหนาสํารวจ จากหนาสํารวจที่ 1 ไปถึงหนาสํารวจสุดทายที่มีการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดของตําบล
นั้นๆ ขอมูลที่ดินแตละแปลงเก็บไวในแฟมสันหลุด แฟมละจํานวน 100 แปลงที่ดิน เชน แฟมที่ 1 จะเร่ิม
จากแปลงที่ดินที่มีหนาสํารวจ 1 ถึงหนาสํารวจ 100 แฟมที่ 2 จะมีหนาสํารวจที่ 101 ถึงหนาสํารวจ 200 เปนตน   
 4.3.2 กรณีที่ดินมีเอกสารเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน  (น.ส.3 ก ) ขอมูลที่ดิน
จะจัดเก็บอยู ณ ที่สํานักงานที่ดินอําเภอ ซ่ึงรายละเอียดขอมูลที่ดินตาง ๆ จะจัดเก็บไวในแฟมสารบบที่ดิน 
น.ส. 3 ก แยกไวเปนรายตําบล เรียงตามเลขที่ น.ส. 3 ก จากเลขที่ 1 จนถึงแปลงที่ดินสุดทายที่มีการออก
เอกสารหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3 ก) ขอมูลที่ดินแตละแปลงเก็บไวในแฟมสันหลุด 1 แฟม จะมี
ขอมูลที่ดิน จํานวน 50 แปลงที่ดิน เชน แฟมที่ 1 จะเร่ิมจากแปลงที่ดินเลขที่ น.ส. 3 ก ที่ 1 ถึง เลขที่ น.ส. 3 ก 
ที่ 50  แฟมที่ 2 เริ่มจากแปลงที่ดินเลขที่ น.ส. 3 ก ที่ 51 ถึง เลขที่ น.ส. 3 ก ที่ 100  เปนตน   
 4.3.3 กรณีเอกสารที่ดินเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3) ขอมูลที่ดิน 
จะจัดเก็บอยู ณ ที่สํานักงานที่ดินอําเภอ จัดเก็บเปนรายหมูบาน แยกเปนตําบลเรียงตามอักษรชื่อเจาของที่ดิน 
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 4.4 การคนหาขอมูลที่ดินกรณีองคการบริหารสวนตําบล มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 
 4.4.1 กรณีมีเทศบาลอยูในเขตพ้ืนที่ตําบลใหดําเนินการ ดังนี้ 
 - ตอระวางและลงแนวเขตตาม ขอ 3.3 และ 3.4 ใหเสร็จเรยีบรอย 

- ใหประสานกับเทศบาล เพ่ือลงแนวเขตเทศบาลในระวาง  
 - ใหตรวจดูขอมูลแปลงที่ดินวามีที่ดินแปลงใดบางอยูในเขตเทศบาล  
 - แปลงที่ดินที่อยูในเขตเทศบาลไมตองคัดลอกขอมูลที่ดินแปลงนั้น 
 4.4.2 กรณีไมมีเทศบาลอยูในเขตพ้ืนที่ตําบลเลย ใหคนหารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
แปลงที่ดินจากแฟมสารบบทั้งหมดไดเลย 
 4.5 วิธีการคัดลอกขอมูลที่ดินแตละประเภทและเอกสารที่นํามาใชเปนขอมูล  
 4.5.1 การคัดลอกขอมูลที่ดินกรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนด ดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) ใชเลขหนาสํารวจของแปลงที่ดินที่อยูในเขตตําบลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการคนหาขอมูลแปลงที่ดินจากแฟมสารบบ 
 (2) เอกสารทีดิ่นที่อยูในแฟมสารบบ และนํามาใชในการคัดลอกขอมูลที่ดิน ไดแก                
          -  เอกสารเรื่องราวจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมและการสอบสวนสทิธ ิ
ในที่ดินประเภท (ท.ด. 1) ใหใชเอกสารทีจ่ดทะเบียนหลังสุด หากไมมี ท.ด.1 ใหใชใบไตสวน (น.ส. 5) แทน 
 -  ตนรางกระดาษบาง (ร.ว 9) 
 (3) คัดลอกขอมูลลงในแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) โดยมีหลักในการ
จัดทําแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1) วา แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1)  1 ใบ  ใชบันทึก
ขอมูลที่ดิน จํานวน 1 แปลง และคัดลอกรูปแปลงที่ดินจากตนรางกระดาษบาง (ร.ว 9)  ลงในกระดาษไข หรือ
กระดาษลอกลาย ในการดําเนินการคัดลอกขอมูลที่ดินลงในแบบ ผ.ท. 1  อาจจะดําเนินการ ณ สํานักงาน
ที่ดินหรือถาหากไมสะดวกใหถายเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของดังกลาว ไปดําเนินการตอ ณ สํานักงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปจจุบันสํานักงานที่ดินบันทึกขอมูลลงในระบบดิจิตอล) 
 4.5.2 การคัดลอกขอมูลที่ดินกรณีที่ดินมีเอกสาร น.ส. 3 ก ดําเนินการดังนี้ 
 (1) ใชเลขที่ น.ส. 3 ก ของแปลงที่ดินที่อยูในเขตตําบลในการคนหาขอมูลแปลง
ที่ดินจากแฟมสารบบ น.ส. 3 ก  
 (2)  เอกสารที่นํามาใชในการคัดลอกขอมูลที่ดิน ดําเนินการเชน เดียวกับ 
4.5.1 (2) , (3)                                                                  
 4.6 เม่ือจัดทําแผนทีแ่มบทและคัดลอกขอมูลที่ดินลงแบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกบัที่ดิน (ผ.ท.1) 
เสร็จแลว ใหนําแบบสาํรวจขอมูลเกีย่วกับที่ดิน (ผ.ท.1) มาใหรหัสประจําแปลงที่ดิน (LOT) ตรงตามแผนทีแ่มบท 
โดยอาศัยเลขหนาสํารวจ (กรณีโฉนด) หรือเลขที่ดิน (กรณี น.ส.3 ก) ในการเชื่อมขอมูลระหวางแผนที่แมบทและ 
ผ.ท. 1 
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 5.  การเดินสาํรวจขอมูลภาคสนามและการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน 
 5.1  การสํารวจขอมูลภาคสนามมีวัตถุประสงค   
  5.1.1 เพ่ือตรวจสอบขอมูลที่ดินที่ไดคัดลอกมากับเจาของที่ดินอีกครั้ง  
  5.1.2 เพ่ือเก็บขอมูลโรงเรอืน สิ่งปลูกสราง ปาย ฯลฯ 
  5.1.3 เพ่ือเก็บขอมูลการใชประโยชนในทรัพยสิน การครอบครองทรัพยสิน  
และการประกอบกิจการคา 
 5.2 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่เปนเกษตรกรรมหรือกสิกรรมเปนสวนใหญ  
สามารถดําเนินการโดยประสานกับกํานันผูใหญบานเพื่อเก็บขอมูลในขอ 5.1 ลงในแบบสํารวจตางๆ ได  
ยกเวนในเขตชุมชนที่มีบานเรือนอาศัยตองเดินสัมภาษณกับเจาของทรัพยสิน 
 5.3 การจัดเก็บภาษีใหถูกตองและเปนธรรม ขึ้นกับขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม จึงถือ
เปนหัวใจสําคับขั้นตอนหนึ่งของการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ความลมเหลวการจัดเก็บภาษี 
จึงขึ้นกับขอมูลที่ไดมา พนักงานสํารวจภาคสนามจึงตองเปนคนที่มีความซื่อสัตยตองาน และเจาพนักงาน
ทองถิ่นที่รับผิดชอบควบคุมงานภาคสนาม ตองคอยกํากับดูแลพนักงานสนามอยางใกลชิด หรือสุมตรวจ
ขอมูลจากงานภาคสนามดวยตนเองอีกครั้ง  
 5.4 พนักงานสํารวจและพนักงานทองถิ่นที่กํากับควบคุมตองลงนามในแบบสํารวจทุกฉบับ 
 5.5 เมื่อดําเนินการในขั้นตอนขางตนดังกลาวแลว กอนจัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) และ
ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) ใหปรับเลขประจําแปลงที่ดิน (LOT) ใหสอดคลองกันระหวางแผนที่แมบทและแบบ
สํารวจภาคสนามทั้งหมด จากนั้นจึงมอบเจาหนาที่ฝายชางคัดลอกรูปแปลงที่ดิน ผังที่ตั้งโรงเรือน สิ่งปลูก
สราง และขอมูลในแผนที่แมบท จัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เพียงแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับเดียว 
และขอมูลภาคสนาม (ผ.ท.1 , ผ.ท.2 , ผ.ท.3) มอบใหเจาหนาที่ฝายคลังคัดลอกลงทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4)  
 รายละเอียดการสํารวจภาคสนาม การจัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) การจัดทําทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท.4)  และการจัดทําทะเบยีนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.5)  ใหพนักงานเจาหนาที่ศกึษา และ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือคูมือการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 6.  กรณีที่ประสบปญหาในขั้นตอนใด และไมสามารถดําเนินการตอไปได ใหขอความ
รวมมือจากเทศบาลศูนยสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินที่อยูในแตละจงัหวดั
มาใหคําแนะนําได (เทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง) ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งในทุกจังหวัดแลว ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประสานกับสาํนักงานทองถิ่นจังหวัด 

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


