
 
 

คํานํา 

  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกลาวกําหนดใหเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
256๓ เปนตนไปกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุงปฏิรูปโครงสรางระบบ
ภาษีทรัพยสินของประเทศไทยใหมีความทันสมัยและเปนสากลเชนเดียวกับนานาประเทศ และแกไขปญหา
โครงสรางภาษีแบบเดิมท่ีบังคับใชมาเปนเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามกฎหมาย 
ฉบับนี้เปนหนาที่โดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะตองใชขอมูลรูปแปลงที่ดินและขอมูลเอกสาร 
สิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสรางจากกรมที่ดิน ใชบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินและสิ่งปลูกสรางจากกรมธนา
รักษ  

ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร จึงไดดําเนินการโครงการภาคสนามเพ่ือปรับปรุงขอมูลและทะเบียน
ทรัพยสิน ประจําป พ.ศ.2563 นี้ขึ้น 

 
 

(นางสาวอนัญญา  ไชยฤทธิ์) 
         เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

วันที่ 1 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการสํารวจภาคสนามเพือ่จัดทําขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําป 2563 

องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย 

1. ชื่อโครงการ โครงการสํารวจภาคสนามเพื่อจัดทําขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําป 2563 

2.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งกฎหมายดังกลาวกําหนดใหเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 256๓ 
เปนตนไปกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุงปฏิรูปโครงสรางระบบภาษี 
ทรัพยสินของประเทศไทยใหมีความทันสมัยและเปนสากลเชนเดียวกับนานาประเทศ และแกไขปญหา
โครงสรางภาษีแบบเดิมท่ีบังคับใชมาเปนเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามกฎหมาย 
ฉบับนี้เปนหนาที่โดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะตองใชขอมูลรูปแปลงที่ดินและขอมูลเอกสาร 
สิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสรางจากกรมที่ดิน ใชบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินและสิ่งปลูกสรางจากกรมธนา
รักษ ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
 “หมวด ๔ การสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางมาตรา ๒๖ เพื่อประโยชนใน
การจัดเก็บภาษี องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูภายในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสรางนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กาหนดไวในหมวดนี้” พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒ นั้นไดกําหนดหนาที่ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองทําการสํารวจขอมูล เพื่อทําจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินภาษี ตาม “มาตรา ๓๐ เมื่อพนักงานสํารวจไดดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดย
ตองแสดงประเภท จํานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง การใชประโยชนในที่ดินและสิ่งปลูกสรางและ
รายละเอียดอื่นที่จําเปนแกการประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนด และใหประกาศบัญชีดังกลาว ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
สถานที่อื่นดวยตามที่เห็นสมควร ภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
พรอมทั้งใหจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเสียภาษีแตละรายตามประกาศบัญชีดังกลาว 
ใหผูเสียภาษีรายนั้นทราบดวย” 

 ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนที่จะตองดําเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ใหแลวเสร็จตามกําหนด และจัดทําบัญชีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง ในเขตปกครอง อัน
ประกอบดวย  ขอมูลเจาของผูถือกรรมสิทธิ์และผูครอบครองที่ดิน รายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประเภท
สิ่งปลูกสราง ตามแบบสํารวจที่กําหนด 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพื่อเปนการเพิ่มรายไดขององคการบริหารสวนตําบลอุดมพร โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ตางๆ ไดอยางครบถวน ถูกตอง เปนธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
  3.2 เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลภาคสนามในเขตองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร
ประกอบดวยขอมูลการใชประโยชนบนที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสรางและปาย 

 
/3.3 เพื่อจัดทํา..... 



 
 

 
 
  3.3 เพื่อจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยตองแสดงประเภท จํานวน ขนาด 

ของที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
  3.4 เพื่อบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยตองแสดงประเภท จํานวน ขนาดของ 

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง มาประเมินภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

4.  เปาหมาย 
  องคการบริหารสวนตําบลอุดมพรจะดําเนินการออกสํารวจขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับการใช
ประโยชนของที่ดินแตละแปลง  การใชประโยชนของอาคารแตละอาคาร  และขอมูลปาย และคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตางๆ ในพื้นท่ีตําบลอุดมพร และสํารวจเพื่อจัดทําขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 การดําเนินการสํารวจเพื่อปรับปรุงขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสินจะแบงระยะเวลาออกเปน 7 
ขั้นตอนคือ 
  5.1 ขั้นเตรียมการ ตั้งแตวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 11 เดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ.2563 

5.2 ประชาสัมพันธการสํารวจขอมูลภาคสนาม ตามมาตรา ๒๗ 
  5.3 ออกสํารวจภาคสนาม โดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๒๘  
  5.4 ประมวลผลขอมูล ที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 
  5.5 จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยตองแสดงประเภท จํานวน ขนาดของ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง มาประเมินภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
  5.6 ประเมินภาษี ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยตองแสดงประเภท จํานวน 
ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง มาประเมินภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
  ๕.๗ ทําการแจงใหผูถือครอง ครองครอง หรือใชประโยชนตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางโดยตองแสดงประเภท จํานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง มาประเมินภาษีตาม พรบ.ที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง รวมระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 8 เดือน      

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขั้นเตรียมการ ดําเนินการดังนี้ 
   1) สํารวจเพื่อปรับปรุงขอมูลและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 

2) สํารวจเพื่อปรับปรุงขอมูลคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในฝายตางๆ และ 
แบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน 

   3) ประชุมชี้แจงคณะทํางานและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
   4) แตงตั้งคณะกรรมการและพนักงานสํารวจภาคสนาม 
   5) ทําการแบงงวดงานเพื่อออกสํารวจ 
    6) จัดเตรียมบุคลากร  พนักงานเดินสํารวจภาคสนาม 
   7) จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินงาน 
   8) ประสานงานกับหนวยงาน บุคลากรที่เก่ียวของ  
   9) ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

 
 



 
 

/6.2 ประชาสัมพันธ.... 
  6.2 ประชาสัมพันธ การสํารวจขอมูลภาคสนาม ตามมาตรา ๒๗ ดําเนินงานดังนี้ 
   1) จัดทําแผนพับเพ่ือประชาสัมพันธใหผูที่เขาขายมีภาระภาษ ี
   2) ปดประกาศตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางพ.ศ. ๒๕๖๒ 
   3) แจงประชาสัมพันธใหผูที่เขาขายมีภาระภาษ ี
  6.3 ออกสํารวจภาคสนาม โดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๒๘ 
   1) จัดอบรมพนักงานสํารวจภาคสนาม 
   2) สํารวจขอมูลภาคสนามตามแผนงานที่ไดกําหนดไว 
  6.4 ประมวลผลขอมูล ที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม 
   1) ตรวจสอบขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับการใชประโยชนบนที่ดินตามแบบ ผท.๑ 
   2) ตรวจสอบขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับการโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางตาม 

    แบบ ผท.๒ 
   3) ตรวจสอบขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับปาย ตามแบบ ผท.๓ 
  6.5 ขั้นการจัดทํา บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยตองแสดงประเภท จํานวน 
ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง มาประเมินภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจภาคสนาม 
  6.6 ขั้นการประเมินภาษี ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยตองแสดงประเภท 
จํานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง มาประเมินภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
  6.7 ขั้นทําการแจงใหผูถือครอง ครองครอง หรือใชประโยชนตามบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางโดยตองแสดงประเภท จํานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง มาประเมินภาษีตาม พรบ.ที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง 

7.  สถานที่ดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2563 ดําเนินการในเขตหมูบานในพื้นท่ีตําบลอุดมพร  

8.  งบประมาณ 
 งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการสํารวจเพื่อจัดทําขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสินจายจาก
งบประมาณประจําป 2563  ขององคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  จํานวนทั้งสิ้นเปนเงิน  40,000 บาท  
(สี่หมื่นบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. คาใชจายในการเดินไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร  40,000 บาท  
คาใชจายสามารถถั่วเฉลี่ยตามรายการที่เหมาะสมได     

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 เมื่อไดสํารวจเพื่อปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเสร็จเรียบรอยแลว จะทําให 

  9.1 อบต.อุดมพร มีรายไดเพ่ิมขึ้น 
  9.2 อบต.อุดมพร มีฐานขอมูลทางดานการคลังทองถิ่นอยางครบถวนและถูกตอง 
  9.3 อบต.อุดมพร สามารถจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยตองแสดง 
ประเภท จํานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง มาประเมินภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

  10.4 อบต.อุดมพร มีระบบการจัดเก็บภาษีที่แนนอน ถูกตองและเปนธรรม 
 

 
/10ผูรับผิดชอบโครงการ.... 



 
 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 

11.  การรายงานผล 
  11.1  จะรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการใหคณะผูบริหารทราบเปนระยะ 
  11.2  รายงานเอกสารการจัดทํา ภดส.1-7 และเอกสารที่เกี่ยวของ  
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผูเขียนโครงการ 
  (นายอุทัย  มานะด)ี 

               ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผูเสนอโครงการ 
 ( นายไสว  สังฆรัตน ) 
ผูอํานวยการกองคลัง 

 

ความเห็น ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร............................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร   )   
               ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 

 
ความเห็น นายกองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร....................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 

  
ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                     (นายบรรร  ยะประภา )   
    นายกองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
เรื่อง  ประชาสัมพันธโครงการสํารวจภาคสนามเพื่อจัดทําขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

ประจําป 2563 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
----------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใชโดยใหอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เปนตนไป 

เพื่อใหการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 เปนไปดวยความถูกตอง 
องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร อาศัยอํานาจมาตรา 26 และ 27 แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง พ.ศ.2562 จึงประกาศสํารวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูก ตามวัน เวลา และสถานที่ไดกําหนดไวแนบ
ทายประกาศนี้ จึงขอความรวมมือเจาของที่ดินและสิ่งปลูกสรางในเขตองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร ให
ความรวมมือและใหขอมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสรางแกเจาพนักงานสํารวจ หากมีขอสงสัยประการ
ใดสามรถติดตอสอบถามไดที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายไดและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท โทร. 0-9383-
4780 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 21  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายบรร  ยะประภา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ        กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร  โทร.042-419251 

ที่       นค 72202/ -            วันที่    20 มกราคม  2563 
เร่ือง    ขออนุมัติโครงการสํารวจภาคสนามเพ่ือจัดทําขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําป 2563  
 
เรียน     นายกองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
 
 เรื่องเดิม 
 ตามที่ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนท่ี 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป คือวันที่ 13 มีนาคม 2562 และ องคการบริหารสวน
ตําบลอุดมพร ไดตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารงานคลัง งบ
ดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด อื่น เพื่อเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ตามรายละเอียดหนา 18 นั้น 

ขอเท็จจริง 
  งานจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอุดมพร มีความประสงคจะดําเนินโครงการ
สํารวจภาคสนามเพื่อจัดทําขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําป 2563 โดยมี เพื ่อจัดทําบัญชี
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดยตองแสดงประเภท จํานวน ขนาด ของที่ดินและสิ่งปลูกสราง มาประเมิน
ภาษีตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 กําหนด 

 ขอระเบียบ/ขอกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 

มนีาคม 2562 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2550 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง 

หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอพิจารณา/ขอเสนอ 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.

2562 จึงขอพิจารณาอนุมัติ โครงการสํารวจภาคสนามเพื่อจัดทําขอมูลภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ประจําป 2563 หากเห็นชอบไดโปรดลงนามในโครงการฯ ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    
                                                              ลงชื่อ    
                                       (นายอุทัย  มานะดี) 
                                ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
        

 



 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
  

          ความเห็น………………………….……… 
     
            
                     (นายไสว  สังฆรัตน)   ความเห็น.......................................... 
                      ผูอํานวยการกองคลัง 
        
        (นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร) 
            ปลัดองคการบริการสวนตําบลอุดมพร 
          

 คําสั่ง.............................................. 
 
  

(นายบรร  ยะประภา) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลอุดมพร 
 
 
 
 
 
 


	บันทึกข้อความ

