ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารว่สนตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------พระราชบัญญัตภิ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 มาตรา 3 ให้ยกเลิก
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน พ.ศ.2475
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีด่ ินแก้ไชเพิ่มเติม พ.ศ.2475
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2475
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2475
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2475
- พ.ร.บ. ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 156 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 25158
- พ.ร.บ. ภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516
- พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.2508 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529
- พ.ร.บ. ภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
- พ.ร.บ.กาหนดราคาปานกลางของที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2529
2.2 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
(1) ที่ดิน หมายถึง พื้นดินรวมถึงพืน้ ที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีนาด้
้ วย ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
มีเอกสารสิทธิ์เป็น โฉนด ตราจองที่ตราว่าได้ทาประโยชน์ เช่น นส.3 นส.3 ก และ นส.3 ข และที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่อยู
ในความครอบครองของบุคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลมีเอกสารสิทธิ์เป็น สปก.4 ก.ส.น. ส.ค.1 นค.1 นค.3 ส.ท.ก.1 ก ส.ท.ก.2 ก นส.2(ใบจอง)
และที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึง่ มีการเข้าไปครอบครองหรือทาปดระโยชน์ ฯลฯ
(2) สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บ
สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และหมายความรวมถึงห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดทีไ่ ด้ออกหนังสือแดงกรรมสิทธิ์ห้อง
ชุดแล้ว หรือแพที่บุคคลอาขใช้อยูอ่ าศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
2.3 ฐานภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยคานวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้าง เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่
คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
2.4 ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด คือ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุ กรรมการประจาจังหวัดกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ และเป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่
กรณีตามมาตรา 36
2.5 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ
- บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
- ผู้มีหน้าที่ชาระภาษีแทน ได้แก่ ผู้จัดการมรกดหรือทายาท ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผูแ้ ทนของนิติบุคคล ผู้ชาระบัญชี
เจ้าของรวมคนใดคนหนึ่ง
- กรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้เจ้าของที่ดิน และเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นผู้เสียภาษี
2.6 การแต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นพนักงานประเมิน
(2) ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นพนักงานเก็บภาษี
(3) ผู้อานวยการกองช่างหรือนายช่างโยธาและเจ้าหน้าที่จดั เก็บ
เป็นพนักงานสารวจ
(4) กรณีพนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี และพนักงานสารวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้เป็น
การชั่วคราว ให้แต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในตาแหน่งรองลงมาเป็นพนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี และพนักงานสารวจ ปฏิบัติหน้าที่
แทนเป็นการชั่วคราว

2.7 หน้าที่และอานาจของพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี
(1) พนักงานสารวจมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
- มีหน้าที่สารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับ
ประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- มีหน้าที่ จัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุด
- มีอานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือใน
เวลาทาการก็ได้
- มีอานาจเรียกเก็บเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผูเ้ สียภาษี
(2) พนักงานประเมินมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
- มีหน้าที่ประเมินภาษี
- มีอานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสาร/หลักฐาน อื่นใดมาตรวจสอบภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
(3) พนักงานเก็บภาษี มีหน้าที่ รับชาระภาษีและเร่งรัดการชาระภาษี
2.8 ฐานภาษี คือ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการคานวณมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ (มาตรา 35)
(1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
2.9 ตามมาตรา 36 กรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ จัดส่งบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูก
สร้างที่เป็นห้องชุด ตามมาตรา 35 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดประกาศใช้ราคา
ประเมินทุนทรัพย์
2.10 อัตราภาษี (มาตรา 37) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังนี้
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.15 ของฐานภาษี
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอตั ราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.3 ของฐานภาษี
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 1.2 ของฐานภาษี
2.11 การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักมูลค่าของฐานภาษีออกก่อนที่จะนาไปคานวณภาษี หากเข้า
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) มาตรา 40 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมอยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท คือให้นามูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างนั้น
หักด้วย 50 ล้านบาทแล้ว มูลค่าทรัพย์ที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษีที่จะนามาคานวณภาษี หากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมลู ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
(2) มาตรา 41 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม
ของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท คือให้นามูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วย 50 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินที่
เหลือคือมูลค่าของฐานภาษีที่จะนามาคานวณภาษีหากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับ
ศูนย์
(3) มาตรา 41 กรณีบคุ คลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน และใช้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท คือให้นามูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นหัก
ด้วย 10 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สนิ ที่เหลือคือมูลค่าของฐานภาษีที่จะนามาคานวณภาษีหากมูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้
มูลค่าของฐานภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์
(4) มาตรา 43 กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควร
แก่สภาพเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี ให้เรียกเก็บภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นในปีที่ 4 ในอัตราร้อยละ 0.3 และหากทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทา
ประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษีอีกร้อยละ 0.3 ในทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 3
2.12 มาตรา 44 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศการประเมินภาษี แจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้
เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์

2.13 มาตรา 46 ให้ผเู้ สียภาษีชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2.14 มาตรา 91 บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ และกฎหมายว่าด้วยการ
กาหนดราคาปานกลางที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงชาระหรือที่ค้างอยู่ หรือที่ตอ้ งคืนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
2.15 มาตรา 96 การบรรเทาการชาระภาษี ใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูก
สร้างตามพระราชบัญญัตินี้ คือ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสาหรับเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้
ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
2.17 มาตรา 97 การบรรเทาการชาระภาษี ใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีผเู้ สียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจานวนที่สูงกว่าจานวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือพึง
ชาระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินมี้ ีผลใช้บังคับให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามจานวนที่ต้องเสียหรือพึงชาระในปี
ก่อน เหลือจานวนภาษีเท่าใดให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีดังนี้
(1) ปีที่ 1 ร้อยละ 25 ของจานวนภาษีที่เหลือ
(2) ปีที่ 2 ร้อยละ 50 ของจานวนภาษีที่เหลือ
(3) ปีที่ 3 ร้อยละ 75 ของจานวนภาษีที่เหลือ
-------------------------------------------------

โครงการสารวจข้อมูลที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ประจาปี 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
*****************************************
1. ชื่อโครงการ โครงการสารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
ประจาปี 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ข้อ 11 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงาน
และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
กระทรวงการคลังมีนโยบายเร่งรัดการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจานวน 32 ล้านแปลง เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยมุ่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,853 แห่ง สามารถนาราคาประเมินที่ดินและทะเบียน
ทรัพย์สิน ที่กรมธนารักษ์จัดทาขึ้น ไปใช้ในการคานวณฐานภาษี และสามารถปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ทันสมัย ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ทาให้องค์การบริหาร ส่วนตาบลหนองฮาง ต้อง
จัดทาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความสมบูรณ์ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีข้อมูลในการจัดเก็บภาษีไ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลพร้อมประเมินภาษีในแนวทางที่พระราชบัญญัติกาหนด จึงได้จัดทา “โครงการสารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ประจาปี 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง”
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ประจา 2563 ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
3.2 ได้ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อนามาเป็นฐานในการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3.3 นาข้อมูลที่ได้จาการสารวจมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax Gis และ Ltax3000
3.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวางแผนจัดการในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม
3.5 เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2563
4. เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง จะออกสารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ดังนี้
4.1 เอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดิน จานวน 3,316 แปลง
4.2 เอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส. 3 ก. จานวน 1,006 แปลง
4.3 เอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส. 3
จานวน 332 แปลง
4.4 เอกสารสิทธิ์ประเภท ส.ป.ก.
จานวน 726 แปลง
รวมทั้งสิ้น
จานวน 5,380 แปลง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาการดาเนินการจัดทาตามโครงการฯ วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
6. วิธีการดาเนินการ
วิธีดาเนินการมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 งานสารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. ดาเนินการสารวจข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมถ่ายภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบกันกับข้อมูลที่สารวจ
2. สารวจและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของเจ้าของที่ดินและผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
(ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ฯลฯ)
- เอกสารสิทธิ (ประเภท,เลขที่)
- ตาแหน่งที่ดิน (ระวาง,เลขที่ดิน,หน้าสารวจ)
- จานวนเนื้อที่ (ไร่,งาน,ตารางวา)
- ลักษณะการใช้ (ใช้เอง,ให้เช่า)
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน (สิ่งปลูกสร้าง,ประกอบการเกษตรกรรม,ที่อยู่อาศัย,อื่นๆ,ที่ว่างเปล่า)
- รูปถ่ายที่ดินทุกแปลงที่ดิน
3. สารวจและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียดดังนี้
- รายละเอียดของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างและผู้ครอบครองหรือผู้ทาประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง
(ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ฯลฯ)
- บ้านเลขที่
- ประเภทสิ่งปลูกสร้าง (ตามบัญชีกรมธนารักษ์)
- ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง (ไม้,ตึก,ครึ่งตึกครึ่งไม้)
- จานวน (ชั้นที่,ห้อง)
- ขนาด (ม.) (กว้าง,ยาว)
- อายุ (ปี)
- ลักษณะการใช้ประโยชน์ (ตร.ม.) (ให้เช่า,อยู่อาศัยเอง,การเกษตรกรรม,อื่นๆ,ว่างเปล่า)
- รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้าง
4. นาข้อมูลจากการสารวจนามาจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
- รายการที่ดิน (ประเภทที่ดิน,เลขที่เอกสารสิทธิ์,ตาแหน่งที่ดิน,สถานที่ตั้ง,จานวนเนื้อที่ดิน,ลักษณะการใช้ประโยชน์
- รายการสิ่งปลูกสร้าง (บ้านเลขที่,ประเภทสิ่งปลูกสร้าง (ตามบัญชีกรมธนารักษ์),ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง,จานวน,ขนาด(ม.),
อายุ(ปี), ลักษณะการใช้ประโยชน์ (ตร.ม.)
7. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

8. งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมดอื่นๆ เป็นค่าโครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตาบลหนองฮาง เช่น ค่าจ้างเหมา บริการ
พนักงานจัดทาปรับปรุงแผนที่แม่บทและจัดทาข้อมูลแผนที่ภาษี ค่าวัสดุต่างในการทาการสารวจข้อมูลภาคสนาม และอื่นๆ ที่จาเป็น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25612565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ลาดับที่ 1 หน้า 76 เป็นเงินงบประมาณ
บาท รายละเอียดดังนี้
8.1 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท
8.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินการตามโครงการฯ (แผ่นพับ ปากกา กระดาษ ฯลฯ) เป็นเงิน 3,000 บาท
8.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสารวจตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ที่ 025/2563 ลงวันที่
6 มกราคม 2563 จานวน 9 คน เป็นเงิน 50,000 บาท (เบิกจ่ายจริงตามการปฏิบัติงาน)
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 53,450 บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่างและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง เป็นผู้รบั ผิดชอบโครงการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อได้ดาเนินการสารวจข้อมูลที่ดินและปลูกสร้างเรียบร้อยแล้วจะทาให้
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง มีข้อมูลเพื่อนามาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง มีข้อมูลในการนามาเป็นฐานในการคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจา 2563
10.3 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ได้ข้อมูลจากการสารวจมาเป็นฐานในการจัดเก็บภาษี
10.4 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสารวจข้อมูล
10.5 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลโครงพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
11. ผู้เสนอโครงการ………………………………………….………………………………..…………………………….………………………..
(ลงชื่อ)..........................................
( นางฉวีวรรณ ไชยมงคล )
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน
12. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ………………………………………………………………………..…………………………….………………………..
(ลงชื่อ).............................................
( นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก )
ผู้อานวยการกองคลัง
(ลงชื่อ)..............................................
( นายกุลวัฒน์
พูลพงษ์ )
ผู้อานวยการกองช่าง
13. ผู้พิจารณาโครงการ………………………………………………………………………………….………………………….………………………..
(ลงชื่อ)..............................................
( นางศุภานัน
บุเงิน )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
14. ผู้อนุมัติโครงการ……………….……………………………………………………………………..……………………………………………………
(ลงชื่อ)..............................................
( นายสมศักดิ์
โสตแก้ว )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2563
***************************
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
มาตรา 30 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดาเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ .2562 หมวด 4 ข้อ 23 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สารวจแล้วมาจัดทาบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2563 นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม
กฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเพื่อให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต
ตาบลหนองฮาง ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้
อนี่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูต้อง ให้เจ้าของ หรือ
ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้ประโยชน์ ยี่นคาร้องขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ โดยยื่นคาร้องแบบแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ในวันเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)..........................................
( นายสมศักดิ์ โสตแก้ว )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
เรื่อง ประกาศบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกาหนดราคาราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
เพื่อใช้สาหรับคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2563
***************************
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 35 และมาตรา 36 กาหนดให้
กรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่
เป็นห้องชุดตามมาตรา 35 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดประกาศใช้
ราคาประเมินทุนทรัพย์โดยกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้เข้าดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่ link:https://npvc.treasury.go.th/ TD_NPV
/adm-login นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดาเนินการดาวน์โหลดข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกาหนดราคาราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
เพื่อใช้สาหรับคานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)..........................................
( นายสมศักดิ์ โสตแก้ว )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

