
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
   

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัวมีพระบรม

ราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา 
 
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึง

ที่ดินดวย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยบทมาตราตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

พุทธศักราช ๒๔๗๕” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ใหใชเฉพาะแตในทองที่ซึ่งไดระบุไวในบัญชีตอทาย

พระราชบัญญัตินี้ 
ตอไปเมื่อทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะใชพระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปใน

ทองที่ใด จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหขยายออกไปเปนคราวๆ 
 
มาตรา ๔  นับตั้งแตวันที่ใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป และภายในทองที่ซึ่งได

ระบุไวตามมาตรากอน ใหยกเลิกกฎหมายดังตอไปนี้ 
๑. ประกาศภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมียโทศก จุลศักราช ๑๒๓๒ 
๒. ประกาศแกขอความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมียโทศก จุล

ศักราช ๑๒๓๒ 
๓. ประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
๔. ประกาศวาดวยการใชประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 

๒๔๗๔ 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“ที่ดิน” ใหกินความถึง ทางน้ํา บอน้ํา สระน้ํา ฯลฯ 
“โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ” ใหกินความถึงแพดวย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๙/-/หนา ๕๑/๒๐ เมษายน ๒๔๗๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ราคาตลาด” หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินพรอมทั้งส่ิงที่ทําเพ่ิมเติมให
ดีข้ึนทั้งส้ิน (ถามี) ซึ่งจะจําหนายไดในขณะเวลาที่กําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี ้

“ผูรับประเมิน” หมายความวา บุคคลผูพึงชําระคาภาษ ี
“ป” หมายความวา ปตามปฏิทินหลวง 
“พนักงานเจาหนาที่”๒ หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน ประเมินภาษี และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
“พนักงานเก็บภาษี”๓ หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่จัดเก็บ รับ

ชําระ รวมทั้งเรงรัดใหชําระภาษี และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
“รัฐมนตรี”๔ หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“กําหนด”๕ (ยกเลิก) 

“รัฐวิสาหกิจ”๖ หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ทานใหแบงทรัพยสินออกเปน ๒ 

ประเภท คือ 
(๑) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือ

ส่ิงปลูกสรางนั้นๆ 
(๒) ที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ 
“ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ” ตามความหมาย

แหงมาตรานี้ หมายความวา ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ และบริเวณ
ตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางนั้นๆ 

 
มาตรา ๖ ทวิ๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดินใหแก

รัฐวิสาหกิจสําหรับพื้นที่ที่เปนบริเวณตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนที่ใชประโยชน
โดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได 

                                                 
๒ มาตรา ๕ นิยามคําวา “พนักงานเจาหนาท่ี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓ มาตรา ๕ นิยามคําวา “พนักงานเก็บภาษี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๕ นิยามคําวา “รัฐมนตรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕ มาตรา ๕ นิยามคําวา “กําหนด” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๕ นิยามคําวา “รัฐวิสาหกิจ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗ มาตรา ๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๗๘  ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๗ ทวิ๙  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูบริหารทองถ่ินมี

อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และพนักงานเก็บภาษ ี
 

ภาค ๑ 
ภาษีโรงเรือน และส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ กับที่ดนิซึ่งใช 

ตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้นๆ 
   

 
มาตรา ๘๑๐  ใหผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสิน คือ 

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนกับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน นั้น 
ในอัตรารอยละสิบสองครึ่งของคารายป 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ “คารายป” หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้น
สมควรใหเชาไดในปหนึ่งๆ 

ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือวาคาเชานั้นคือคารายป แตถาเปนกรณีที่มี
เหตุอันสมควรที่ทําใหพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได
หรือเปนกรณีที่หาคาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่น
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินคารายปได โดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พ้ืนที่ 
ทําเลที่ตั้ ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย สินนั้นได รับประโยชน ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙  ทรัพยสินดังตอไปนี้ ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี ้
(๑) พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน 

                                                 
๘ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
๙ มาตรา ๗ ทวิ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 



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)๑๑ ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสิน
ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ใชในกิจการการรถไฟโดยตรง 

(๓) ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการ
อันมิใชเพ่ือเปนผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

(๔) ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว หรือเปนที่
อยูของสงฆ 

(๕) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ซึ่งปดไวตลอดปและเจาของมิไดอยูเอง
หรือใหผู อ่ืนอยูนอกจากคนเฝา ในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ หรือในที่ดินซึ่งใช
ตอเนื่องกัน 

(๖)๑๒ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดย
มิไดใชเปนที่เก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได 

 
มาตรา ๑๐๑๓  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ซึ่งเจาของอยูเองหรือให

ผูแทนอยูเฝารักษา และซึ่งมิไดใชเปนที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม ทานใหงดเวนจาก
บทบัญญัติแหงภาคนี้ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนไป 

 
มาตรา ๑๑  ถาโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ถูกร้ือถอนหรือทําลายโดย

ประการอื่น ทานใหลดยอดคารายปของทรัพยสินนั้นตามสวนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไมไดทํา
ข้ึน แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ นั้นตองเปนที่ซึ่งยังใชไมได 

ในกรณีนี้ถาไมมีโรงเรือนอื่นหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ในที่ดินนั้นทานให
กําหนดคาภาษีในเวลาที่กลาวขางบนตามบทบัญญัติในภาค ๒ แหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๒  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ซึ่งทําข้ึนในระหวางปนั้น ทาน

วาใหเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ นั้นไดมีข้ึนและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลว
เทานั้นมาเปนเกณฑคํานวณคารายป 

ถาในระหวางปไมมีโรงเรือนอื่นหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ในที่ดินนั้นทานให
กําหนดคาภาษีเฉพาะเวลานั้นตามบทบัญญัติในภาค ๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๓  ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบที่ สําคัญมีลักษณะเปน

เครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเคร่ืองกําเนิดสินคาเพ่ือใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง 

                                                 
๑๑ มาตรา ๙ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒ มาตรา ๙ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓ มาตรา ๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ 



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 
 

เชน โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ข้ึนในโรงเรือนนั้นๆ ในการประเมิน ทานใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งใน
สามของคารายปของทรัพยสินนั้นรวมทั้งสวนควบดังกลาวแลวดวย 

 
มาตรา ๑๔  เวลาซึ่งลดคารายปตามภาคนี้ ทานใหคํานวณแตเดือนเต็ม 
 
มาตรา ๑๕  ในทองที่ซึ่งไดจัดตั้งสุขาภิบาลแลว หรือจะตั้งข้ึนก็ดี ทานใหแบง

ผลประโยชนจากภาษีนั้น ระหวางสุขาภิบาล (สองสวนในสาม) กับรัฐบาล (หนึ่งสวนในสาม) 
คาใชจายในการเก็บภาษีทุกอยาง ทานใหรัฐบาลเปนผูเสีย 

 
ภาค ๒ 

ภาษีที่ดนิซึ่งมไิดใชตอเนื่องกับโรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ 

   
 

มาตรา ๑๖  คาภาษีในภาค ๒ นี้ ใหผูรับประเมินชําระปละครั้งตามคารายปของ
ทรัพยสิน คือ ที่ดิน ซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ โดยอัตรารอยละ
เจ็ดแหงคารายปนั้นๆ 

“คารายป” ตามภาค ๒ นี้ ทานกําหนดวาหนึ่งในยี่ สิบแหงราคาตลาดของ
ทรัพยสิน 

 
มาตรา ๑๗  ที่ดินดังตอไปนี้ ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้ 
(๑) ที่ดินของรัฐบาลซึ่งใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 
(๒) ที่ดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการอัน

มิใชเพ่ือเปนผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
(๓) ที่ดินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว 
(๔) สุสานสาธารณะ 

 
ภาค ๓ 

วิธีดําเนินการประเมินและจดัเก็บภาษ ี
ซึ่งกลาวในภาค ๑ และภาค ๒ 

   
 

หมวด ๑ 
การประเมิน 

   
 

มาตรา ๑๘  คารายปของปที่ลวงแลวนั้น ทานใหเปนหลักสําหรับการคํานวณคา
ภาษีซึ่งจะตองเสียในปตอมา 

 



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 
 

มาตรา ๑๙๑๔  ใหผู รับประเมินยื่นแบบพิมพเพ่ือแจงรายการทรัพยสินตอ
พนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกปแตถาในปที่ลวง
มาแลวมีเหตุจําเปนอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพนวิสัยที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจเลื่อนกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมไดรับแบบพิมพตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีจําเปน
เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษี พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจมีหนังสือสอบถามผูเชาหรือผูครอง
ทรัพยสินเพื่อใหตอบขอความตามแบบพิมพเชนเดียวกันไดและผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตอง
ตอบขอสอบถามในแบบพิมพดังกลาว แลวสงคืนใหพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือสอบถาม ในกรณีเชนนี้ผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตองอยูในบทบังคับและมี
ความรับผิดเชนเดียวกับผูรับประเมินเพียงเทาที่เก่ียวกับการสอบถามขอความ 

 
มาตรา ๒๐๑๕  ใหผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบ

พิมพตามความเปนจริงตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความ
ดังกลาว พรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป และลายมือช่ือของตนกํากับไว แลวสงคืนไปยังพนักงาน
เจาหนาที่แหงทองที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู 

การสงแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง จะนําไปสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอ่ืนไปสง
แทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่ก็ได 

ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันที่สงทางไปรษณียเปนวันยื่น
แบบพิมพ 

 
มาตรา ๒๑  ทานใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจงรายการนี้และ

ถาเห็นจําเปนก็ใหมีอํานาจสั่งใหผูรับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งข้ึน และถาจะเรียก
ใหนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการนั้นก็เรียกได 

 
มาตรา ๒๒  ถาพนักงานเจาหนาที่มิไดรับคําตอบจากผูรับประเมินภายในสิบวัน

หรือไดรับคําตอบอันไมเพียงพอไซร ทานใหมีอํานาจออกหมายเรียกผูรับประเมินมา ณ สถานทีซ่ึง่
เห็นสมควร และใหนําพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพยนั้นๆ มาแสดงตามซึ่งเห็นจําเปน กับ
ใหมีอํานาจซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น 

 
มาตรา ๒๓  เพ่ือประโยชนในการประเมิน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะเขา

ไปตรวจตราทรัพยสินไดดวยตนเองตอหนาผูรับประเมิน ผูเชาหรือผูครอง หรือผูแทน ระหวาง
เวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก และเมื่อผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอง ไดรับคําขอรอง
                                                 

๑๔ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

๑๕ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 



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 
 

แลวก็จะตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจตรานั้น ในการนี้ผูรับ
ประเมินผูเชา หรือผูครอง จะตองไดรับแจงความเปนลายลักษณอักษรใหทราบไมต่ํากวาส่ีสิบแปด
ช่ัวโมงกอนตรวจ 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อไดไตสวนตรวจตราแลว ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ที่

จะกําหนด 
(ก) ประเภทแหงทรัพยสินตามมาตรา ๖ 
(ข) คารายปแหงทรัพยสิน 
(ค) คาภาษีที่จะตองเสีย 
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงรายการตามที่ไดกําหนดไวนั้นไปยังพนักงานเกบ็ภาษใีห

พนักงานเก็บภาษีแจงรายการประเมินไปใหผูรับประเมินทรัพยสินในทองที่ของตนทราบโดยมิ
ชักชา 

 
มาตรา ๒๔ ทวิ๑๖  ผูรับประเมินผูใดไมย่ืนแบบพิมพแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

โรงเรือนและที่ดินตามมาตรา ๑๙ หรือย่ืนแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินและใหมีการแจงการประเมินยอนหลังใหผูรับประเมินเสียภาษี
ตามที่พนักงานเจาหนาที่ประเมินได 

การประเมินตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในกําหนดเวลา ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีไมย่ืนแบบพิมพ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตาม

มาตรา ๒๔ ยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาที่กําหนดใหย่ืนแบบพิมพตาม
มาตรา ๑๙ 

(๒) ในกรณีย่ืนแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔ ยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันสุดทายแหง
ระยะเวลาที่กําหนดใหย่ืนแบบพิมพตามมาตรา ๑๙ 

 
มาตรา ๒๕  ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในการประเมินไซร ทานวาอาจยื่นคํารอง

ตออธิบดีกรมสรรพกรหรือสมุหเทศาภิบาล ตามแตจะไดกําหนดไว เพ่ือขอใหพิจารณาการ
ประเมินนั้นใหม โดยวิธีการดังจะไดกลาวตอไป 

 
มาตรา ๒๖  คํารองทุกๆ ฉบับ ใหเขียนในแบบพิมพซึ่งกรมการอําเภอจาย เมื่อ

ผูรับประเมินลงนามแลวใหสงตอกรมการอําเภอในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเวลาสิบหา
วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงความตามมาตรา ๒๔ นั้นเพื่อใหสงตอไปยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือ
สมุหเทศาภิบาล แลวแตกรณ ี

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 
 

มาตรา ๒๗  ถาคํารองย่ืนภายหลังเวลาซ่ึงกําหนดไวในมาตรากอน ทานใหอธิบดี
กรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจงความใหผูรับประเมินทราบวาหมดสิทธิที่จะให
พิจารณาการประเมินใหม และจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้นเปนจํานวนเด็ดขาด เมื่อเปนดังนี้ หาม
ไมใหนําคดีข้ึนสูศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น 

 
มาตรา ๒๘  เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาลแลวแต

กรณี ไดรับคํารองแลว มีอํานาจออกหมายเรียกผูรองมาซักถาม แตตองใหทราบลวงหนาไมนอย
กวาสิบวัน 

 
มาตรา ๒๙  ผูรองผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือ

ผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไมยอมใหซักถาม หรือไมตอบคําถาม หรือไมนําพยานหลักฐาน
มาสนับสนุนคํารองของตนเมื่อเรียกใหนํามา ทานวาผูนั้นหมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการประเมิน
ใหมและจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้นเปนจํานวนเด็ดขาด แตทั้งนี้ไมใหเปนการปลดเปลื้องผูรองให
พนจากความรับผิดในการแจงความเท็จโดยเจตนาหรือโดยที่รูอยูแลววาเปนเท็จ 

 
มาตรา ๓๐  คําช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นใหแจงไป

ยังผูรองเปนลายลักษณอักษร ถามีการลดจํานวนเงินที่ประเมินไวเปนจํานวนเทาใด ก็ใหแจงไปยัง
พนักงานเจาหนาที่เพ่ือจะไดแกไขบัญชีการประเมินตามคําช้ีขาดนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในคําช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากรหรือ

สมุหเทศาภิบาล จะนําคดีไปสูศาลเพ่ือแสดงใหศาลเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกก็ได แตตองทํา
ภายในสามสิบวันนับแตวันรับแจงความใหทราบคําช้ีขาด 

ถาอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลชี้ขาดวาผูรับประเมินหมดสิทธิที่จะ
ใหการประเมินของตนไดรับพิจารณาใหมตามมาตรา ๒๙ หามไมใหนําคดีข้ึนสูศาล เวนแตใน
ปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น 

ในกรณีที่ผูรับประเมินซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไมพอใจในคําช้ีขาดตามวรรคหนึ่ง
เนื่องจากเห็นวาจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้น มีจํานวนที่สูงเกินสมควรใหรัฐวิสาหกิจนั้นนําเร่ือง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําช้ีขาดตามมาตรา ๓๐ 
ในการนี้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจใหลดหยอนคารายปใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร มติ
ของคณะรัฐมนตรีใหเปนที่สุด๑๗ 

 
มาตรา ๓๒  เมื่อคําพิพากษาที่สุดของศาลซึ่งแกคําช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร 

หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นไดสงไปใหพนักงานเจาหนาที่ทราบแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แกบัญชีการ
ประเมินใหถูกตองโดยเร็ว 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 



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 
 

 
มาตรา ๓๓  การขอยกเวน ขอใหปลดภาษี หรือขอลดคาภาษีตามความในภาค ๑ 

และภาค ๒ นั้น ผูรับประเมินตองเขียนลงในแบบพิมพที่ย่ืนตอกรมการอําเภอทุกๆ ป พรอมดวย
พยานหลักฐานที่จะสนับสนุน เพ่ือวาพนักงานเจาหนาที่จะไดสามารถสอบสวนใหแนนอนโดยการ
ไตสวน หรือวิธีอ่ืนวาคํารองขอนั้นมีมูลดีและควรจะใหยกเวนหรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม 

 
มาตรา ๓๔  ถาพนักงานเจาหนาที่ส่ังยกคําขอยกเวนหรือคําขอใหปลดภาษีหรือ

ลดคาภาษี ก็ใหแจงคําช้ีขาดไปยังผูรับประเมิน และผูรับประเมินมีสิทธิเชนเดียวกับในเรื่องที่ไดบง
ไวในหมวดนี้ที่วาดวยการประเมิน 

 
มาตรา ๓๕  ในการกําหนดคาภาษีนั้น เศษที่ต่ํากวาครึ่งสตางคใหปดทิ้งถาครึ่ง

สตางคข้ึนไป ใหนับเปนหนึ่งสตางค 
 
มาตรา ๓๖  หนังสือแจงความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้ จะใหคน

นําไปสงหรือจะสงโดยทางจดหมายไปรษณียลงทะเบียนก็ได ถาใหคนนําไปสง เมื่อผูสงไมพบผูรับ
ไซร จะสงใหแกบุคคลใด ซึ่งมีอายุเกินยี่สิบปที่อยูในบานเรือนหรือสํานักการคาของผูรับก็ได และ
การสงเชนนี้ใหถือวาเปนการพอเพียงตามกฎหมาย 

ถาหาตัวผูรับมิไดและไมมีบุคคลที่จะรับดังกลาวขางบนไซร ทานวาอาจสงโดยวิธี
ปดหนังสือแจงความหรือหมายนั้นในที่ที่เห็นไดถนัดที่ประตูบานผูรับหรือโฆษณาในหนังสือพิมพ
ทองที่ก็ได 

 
มาตรา ๓๗  ถาผูรับประเมินจะตองลงนามในแบบพิมพใดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ทานวาจะมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัวแทนลงนามก็ได ถาผูรับประเมินไดรับหมายเรียก
ตัวตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากที่กลาวในหมายเรียกวาตองไปเอง ทานวาจะมอบฉันทะเปนลาย
ลักษณอักษรใหตัวแทนไปแทนตัวก็ได 

แตพนักงานเจาหนาที่ตองพอใจวาผูแทนนั้นไดรับมอบอํานาจโดยชอบตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
หมวด ๒ 

การเก็บภาษ ี
   

 
มาตรา ๓๘๑๘  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีนําคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษี

ภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครอง

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



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 
 

สวนทองถ่ินที่โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนตั้งอยู หรือสถานที่อ่ืนที่ผูบริหารทองถ่ินกําหนด
โดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน 

การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่
ธนาคารรับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่งก็ได โดยสั่งจายใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ หรือโดยการชําระผานธนาคาร หรือโดยวิธี อ่ืนตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การชําระภาษีใหถือวาไดมีการชําระแลวในวันที่พนักงานเก็บภาษีไดลงลายมือช่ือ
ในใบเสร็จรับเงิน เวนแตการชําระภาษีตามวรรคสอง ใหถือวาวันสงทางไปรษณีย วันชําระผาน
ธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนด แลวแตกรณี เปนวันชําระภาษ ี

 
มาตรา ๓๘ ทวิ๑๙  การชําระคาภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดใหมีการผอนชําระก็ได 
วงเงินคาภาษีที่จะมีสิทธิผอนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการผอนชําระ 

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  ถามีผูย่ืนฟองตอศาลตามความในมาตรา ๓๑ ทานหามมิใหศาล

ประทับเปนฟองตามกฎหมาย เวนแตจะเปนที่พอใจศาลวาผูรับประเมินไดชําระคาภาษีทั้งส้ินซึ่งถึง
กําหนดตองชําระ เพราะเวลาซึ่งทานใหไวตามมาตรา ๓๘ นั้นไดส้ินไปแลว หรือจะถึงกําหนดชําระ
ระหวางที่คดียังอยูในศาล 

ถาศาลตัดสินใหลดคาภาษี ทานใหคืนเงินสวนที่ลดนั้นภายในสามเดอืนโดยไมคดิ
คาอยางใด 

 
มาตรา ๔๐  คาภาษีนั้น ทานใหเจาของทรัพยสินเปนผูเสีย 
แตถาที่ดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ เปนของคนละเจาของ 

เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ตองเสียคาภาษีทั้งส้ินในกรณีเชนนั้นถาเจาของ
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ไมเสียภาษีทานวาการขายทรัพยสินทอดตลาดของผูนั้นตาม
มาตรา ๔๔ ใหรวมขายสิทธิใดๆ ในที่ดินอันเจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ยังคงมี
อยูนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๑  ถาผูรับประเมินยื่นคํารองและปรากฏวาผูรับประเมินไดเสียหาย

เพราะทรัพยสินวางลงหรือทรัพยสินชํารุดถึงจําเปนตองซอมแซมในสวนสําคัญ ทานวาพนักงาน
เจาหนาที่จะลดคาภาษีลงตามสวนที่เสียหาย หรือปลดคาภาษีทั้งหมดก็ได 

ถาผูรองไมพอใจ ทานวาจะรองขอใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาล
พิจารณาอีกช้ันหนึ่งก็ได คําตัดสินของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลนั้นทานวาเปนคํา
ตัดสินเด็ดขาด 
                                                 

๑๙ มาตรา ๓๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



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 
 

 
หมวด ๓ 
คาภาษคีาง 

   
 

มาตรา ๔๒  ถาคาภาษีมิไดชําระภายในเวลาที่ไดกําหนดในหมวด ๒ ไซรทานวา
เงินคาภาษีนั้นคางชําระ 

 
มาตรา ๔๓  ถาเงินคาภาษีคางชําระ ทานใหเพ่ิมจํานวนขึ้นดังอัตราตอไปนี้ 
(๑) ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๘ 

ใหเพ่ิมรอยละสองครึ่งแหงคาภาษีที่คาง 
(๒) ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพ่ิมรอยละหาแหงคาภาษีที่คาง 
(๓) ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพ่ิมรอยละเจ็ดครึ่งแหงคาภาษีที่

คาง 
(๔) ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพ่ิมรอยละสิบแหงคาภาษีที่คาง 
 
มาตรา ๔๔๒๐  ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนตามมาตรา 

๔๓ ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูซึ่งคางชําระคาภาษีเพ่ือนําเงินมาชําระเปนคาภาษี เงินเพิ่ม คาธรรมเนียม และคาใชจายโดย
มิตองขอใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๕  ถาคาภาษีคางอยูและยังมิไดชําระขณะเมื่อทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์

ไปเปนของเจาของใหมโดยเหตุใดๆ ก็ตาม ทานวาเจาของคนเกาและคนใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้น
รวมกัน 

 
ภาค ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๖  ผูใดละเลยไมแสดงขอความตามที่กลาวไวในมาตรา ๒๐ เวนแตจะ

เปนดวยเหตุสุดวิสัย ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระหวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 

                                                 
๒๐ มาตรา ๔๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจาหนาที่ไมแจงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งข้ึนเมื่อเรียกรองไมนําพยานหลักฐานมาแสดง 
หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถามตามความในมาตรา ๒๑ และ ๒๒ ทานวาผูนั้นมี
ความผิดตองระหวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๔๘  ผูใด 
(ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจย่ืนขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถาม

ดวยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือจัดหาทางใหผู อ่ืน
หลีกเล่ียงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินตามที่ควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย หรือโดยวิธีการอยาง
หนึ่งอยางใดทั้งส้ินที่จะหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตน
ตามที่ควรก็ดี 

ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระหวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหา
รอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนปที่ ๘ ในรัชกาล

ปจจุบัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีแสดงทองที่ใชพระราชบัญญตัภิาษ ี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

   
 

พระราชบัญญัตินี้ใหใชในจังหวัดพระนคร ภายในเขตจัดการสุขาภิบาลดังได
ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๖ คือ 

ตามแนวฝงตะวันออกแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตปากคลองสามเสนลงไปถึงถนน 
สาทรฝงใต เลียบไปตามถนนสาทร ถนนวิทยุ ตัดเสนตรงไปคลองสามเสนเลียบไปตามคลองสาม
เสนฝงใต จนออกปากคลองบรรจบแนวฝงแมน้ําเจาพระยาโดยรอบ 

กับใหมีอาณาเขตหางจากถนนสาทรฝงใต ถนนวิทยุ และเสนตรงไปคลองสาม
เสนออกไปทางทิศตะวันออกไปทางทิศใตอีก ๑๕ เสน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕๒๑ 
 
มาตรา ๔  ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนไปใหยกเลิกภาษีที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่อง

กับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ตามภาค ๒ มาตรา ๑๖,๑๗ แหงพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
มาตรา ๕  ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนไปใหลดคาภาษีตามมาตรา ๘ แหง

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งกําหนดเก็บโดยอัตรารอยละสิบหา
แหงคารายปลงเปนเก็บโดยอัตรารอยละสิบสองกึ่งแหงคารายป 

 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๒ 

 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๓ 
 
มาตรา ๑๙  บรรดาคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่รัฐวิสาหกิจใดยังมิไดดําเนินการ

ชําระหรือคางชําระอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐวิสาหกิจนั้นชําระใหเสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดที่คางชําระคาภาษีโรงเรือน
และท่ีดินเปนรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ก็ใหคาภาษีที่คางชําระนั้นเปนอันพับไป 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไมกอใหเกิดสิทธิเรียกคืนคาภาษีหากไดมีการชําระไป
แลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๐  ผูใดมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา 

สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี แตยังมิไดย่ืนแบบพิมพแสดงรายการ
ทรัพยสินเพื่อเสียภาษี หรือยังมิไดชําระภาษี หรือชําระภาษียังไมครบถวน หากผูนั้นไดติดตอขอ
ชําระภาษีตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 
๒๔๗๕ และไดนําเงินคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษีภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษทางอาญาและไมตองเสียคาปรับหรือเงินเพิ่ม
สําหรับเงินคาภาษีในสวนที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

                                                 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๙/-/หนา ๒๕๙/๑๔ สิงหาคม ๒๔๗๕ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙/ตอนที่ ๒๙/หนา ๙๐๑/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๒๑   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุที่การจัดเก็บภาษีใน
ปจจุบันมีข้ันตอนมาก และยังมีวิธีการที่จํากัด อีกทั้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจาก
รัฐวิสาหกิจยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนและเปนธรรมพอ ดังนั้น เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ชําระภาษีและเพ่ือใหการคิดคํานวณภาษีเกิดความเปนธรรมยิ่งข้ึน สมควรปรับปรุงวิธีการในการ
จัดเก็บและการชําระภาษีทั้งของรัฐวิสาหกิจและของประชาชนเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้น เพ่ือเรงรัดใหมีการชําระภาษีที่คางชําระเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป สมควรกําหนดเวลาใหมีการนําภาษีที่คางมาชําระภายในกําหนด โดยยกเวนโทษทางอาญา 
รวมทั้งเงินเพิ่มและคาปรับตางๆ ให จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔ 

 
มาตรา ๖  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหผูรับประเมินยื่นคํารองขอใหพิจารณา

ประเมินใหมไดใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูช้ีขาด เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ทั้งนี้ 
ผูบริหารทองถ่ินอาจมอบอํานาจและหนาที่ดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหมีองคการบริหารสวนตําบลและเปน
ราชการสวนทองถ่ินเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน
และที่ดิน เพ่ือใหครอบคลุมถึงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบล
นอกจากนี้โดยที่ถอยคําเก่ียวกับราชการสวนทองถ่ินในกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินมีใช
อยูหลายคําตามรูปแบบของราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีอยูหลากหลาย สมควรปรับปรุงถอยคํา
ดังกลาวเพื่อใหครอบคลุมถึงราชการสวนทองถ่ินทุกประเภท จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๖ มกราคม ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หนา ๓๘/๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 


