
พระราชบัญญัติ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

                    
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล(าเจ(าอยู+หัวมีพระบรมราช
โองการดํารัสเหนือเกล(าฯ ให(ประกาศจงทราบท่ัวกันว+า 

  
โดยท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควรแก(ไขเพ่ิมเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึง

ท่ีดินด(วย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ ให(ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว(โดยบทมาตราต+อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให(เรียกว+า “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

พุทธศักราช ๒๔๗๕” 
มาตรา ๒ ให(ใช(พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต+วันท่ี ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
  
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให(ใช(เฉพาะแต+ในท(องท่ีซ่ึงได(ระบุไว(ในบัญชีต+อท(าย

พระราชบัญญัตินี้ 
ต+อไปเม่ือทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะใช(พระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปในท(องท่ีใด 

จะได(มีประกาศพระบรมราชโองการให(ขยายออกไปเป=นคราวๆ 
  
มาตรา ๔ นับต้ังแต+วันท่ีใช(พระราชบัญญัตินี้เป=นต(นไป และภายในท(องท่ีซ่ึงได(ระบุไว(

ตามมาตราก+อน ให(ยกเลิกกฎหมายดังต+อไปนี้ 
๑. ประกาศภาษีเรือโรงร(านตึกแพ ปAมะเมียโทศก จุลศักราช ๑๒๓๒ 
๒. ประกาศแก(ข(อความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงร(านตึกแพ ปAมะเมียโทศก จุล

ศักราช ๑๒๓๒ 
๓. ประกาศแก(ไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร(าน พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
๔. ประกาศว+าด(วยการใช(ประกาศแก(ไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร(าน พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
  
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ ถ(าข(อความมิได(แสดงให(เห็นเป=นอย+างอ่ืน 
“ท่ีดิน” ให(กินความถึง ทางน้ํา บ+อน้ํา สระน้ํา ฯลฯ 
“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ” ให(กินความถึงแพด(วย 
“ราคาตลาด” หมายความว+า จํานวนเงินซ่ึงทรัพยBสินพร(อมท้ังสิ่งท่ีทําเพ่ิมเติมให(ดี

ข้ึนท้ังสิ้น (ถ(ามี) ซ่ึงจะจําหน+ายได(ในขณะเวลาท่ีกําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู(รับประเมิน” หมายความว+า บุคคลผู(พึงชําระค+าภาษี 



“ปA” หมายความว+า ปAตามปฏิทินหลวง 
“พนักงานเจ(าหน(าท่ี” หมายความว+า ผู(ซ่ึงได(รับการแต+งต้ังให(มีหน(าท่ีรับแบบแสดง

รายการทรัพยBสิน ประเมินภาษี และปฏิบัติหน(าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
“พนักงานเก็บภาษี" หมายความว+า ผู(ซ่ึงได(รับการแต+งต้ังให(มีหน(าท่ีจัดเก็บ รับชําระ 

รวมท้ังเร+งรัดให(ชําระภาษี และปฏิบัติหน(าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
“รัฐมนตรี” หมายความว+า รัฐมนตรีผู(รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“กําหนด” (ยกเลิก) 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว+า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว+าด(วยวิธีการงบประมาณ 
  
มาตรา ๖ เพ่ือประโยชนBแห+งพระราชบัญญัตินี้ ท+านให(แบ+งทรัพยBสินออกเป=น ๒ 

ประเภท คือ 
(๑) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ กับท่ีดินซ่ึงใช(ต+อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสร(างนั้นๆ 
(๒) ท่ีดินซ่ึงมิได(ใช(ต+อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ 
“ท่ีดินซ่ึงใช(ต+อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ” ตามความหมายแห+ง

มาตรานี้ หมายความว+า ท่ีดินซ่ึงปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ และบริเวณต+อเนื่องกันซ่ึง
ตามปกติใช(ไปด(วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างนั้นๆ 

  
มาตรา ๖ ทวิ ให(รัฐมนตรีมีอํานาจยกเว(นภาษีโรงเรือนและท่ีดินให(แก+รัฐวิสาหกิจ

สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเป=นบริเวณต+อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนท่ีใช(ประโยชนBโดยตรงของ
รัฐวิสาหกิจนั้นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดได( 

  
มาตรา ๗ ให(รัฐมนตรีว+าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว+ าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให(มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
ค+าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืน รวมท้ังออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในส+วนท่ีเก่ียวกับอํานาจหน(าท่ีของแต+ละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล(วให(ใช(บังคับได( 
  
มาตรา ๗ ทวิ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให(ผู(บริหารท(องถ่ินมีอํานาจ

แต+งต้ังพนักงานเจ(าหน(าท่ีและพนักงานเก็บภาษี 
 
 
 



ภาค ๑ 
ภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ กับท่ีดินซ่ึงใช( 

ต+อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร(างนั้นๆ 
                    

  
มาตรา ๘ ให(ผู(รับประเมินชําระภาษีปAละครั้งตามค+ารายปAของทรัพยBสิน คือ โรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนกับท่ีดินซ่ึงใช(ต+อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืน นั้น ในอัตราร(อย
ละสิบสองครึ่งของค+ารายปA 

เพ่ือประโยชนBแห+งมาตรานี้ “ค+ารายปA” หมายความว+า จํานวนเงินซ่ึงทรัพยBสินนั้น
สมควรให(เช+าได(ในปAหนึ่งๆ 

ในกรณีท่ีทรัพยBสินนั้นให(เช+า ให(ถือว+าค+าเช+านั้นคือค+ารายปA แต+ถ(าเป=นกรณีท่ีมีเหตุอัน
สมควรท่ีทําให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีเห็นว+าค+าเช+านั้นมิใช+จํานวนเงินอันสมควรท่ีจะให(เช+าได(หรือเป=นกรณี
ท่ีหาค+าเช+าไม+ได(เนื่องจากเจ(าของทรัพยBสินดําเนินกิจการเองหรือด(วยเหตุประการอ่ืนให(พนักงาน
เจ(าหน(าท่ีมีอํานาจประเมินค+ารายปAได( โดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยBสิน ขนาด พ้ืนท่ี ทําเลท่ีต้ัง และ
บริการสาธารณะท่ีทรัพยBสินนั้นได(รับประโยชนB ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑBท่ีรัฐมนตรีว+าการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๙ ทรัพยBสินดังต+อไปนี้ ท+านให(ยกเว(นจากบทบัญญัติแห+งภาคนี้ 
(๑) พระราชวังอันเป=นส+วนของแผ+นดิน 
(๒) ทรัพยBสินของรัฐบาลท่ีใช(ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยBสินของ

การรถไฟแห+งประเทศไทยท่ีใช(ในกิจการการรถไฟโดยตรง 
(๓) ทรัพยBสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือนสาธารณะ ซ่ึงกระทํากิจการอัน

มิใช+เพ่ือเป=นผลกําไรส+วนบุคคล และใช(เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
(๔) ทรัพยBสินซ่ึงเป=นศาสนสมบัติอันใช(เฉพาะในศาสนกิจอย+างเดียว หรือเป=นท่ีอยู+

ของสงฆB 
(๕) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ซ่ึงปOดไว(ตลอดปAและเจ(าของมิได(อยู+เองหรือ

ให(ผู(อ่ืนอยู+นอกจากคนเฝQา ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใช(ต+อเนื่องกัน 
(๖) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างของการเคหะแห+งชาติท่ีผู(เช+าซ้ืออาศัยอยู+เองโดยมิได(ใช(

เป=นท่ีเก็บสินค(าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได( 
  
มาตรา ๑๐ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ซ่ึงเจ(าของอยู+เองหรือให(ผู(แทนอยู+

เฝQารักษา และซ่ึงมิได(ใช(เป=นท่ีไว(สินค(าหรือประกอบการอุตสาหกรรม ท+านให(งดเว(นจากบทบัญญัติ
แห+งภาคนี้ตั้งแต+ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป=นต(นไป 



  
มาตรา ๑๑ ถ(าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดย

ประการอ่ืน ท+านให(ลดยอดค+ารายปAของทรัพยBสินนั้นตามส+วนท่ีถูกทําลายตลอดเวลาท่ียังไม+ได(ทําข้ึน 
แต+ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ นั้นต(องเป=นท่ีซ่ึงยังใช(ไม+ได( 

ในกรณีนี้ถ(าไม+มีโรงเรือนอ่ืนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ในท่ีดินนั้นท+านให(กําหนดค+า
ภาษีในเวลาท่ีกล+าวข(างบนตามบทบัญญัติในภาค ๒ แห+งพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๒ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ซ่ึงทําข้ึนในระหว+างปAนั้น ท+านว+าให(

เอาเวลาซ่ึงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ นั้นได(มีข้ึนและสําเร็จจนควรเข(าอยู+ได(แล(วเท+านั้นมา
เป=นเกณฑBคํานวณค+ารายปA 

ถ(าในระหว+างปAไม+มีโรงเรือนอ่ืนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ในท่ีดินนั้นท+านให(
กําหนดค+าภาษีเฉพาะเวลานั้นตามบทบัญญัติในภาค ๒ แห+งพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๓ ถ(าเจ(าของโรงเรือนใดติดต้ังส+วนควบท่ีสําคัญมีลักษณะเป=นเครื่องจักร

กลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินค(าเพ่ือใช(ดําเนินการอุตสาหกรรมบางอย+าง เช+น โรงสี 
โรงเลื่อย ฯลฯ ข้ึนในโรงเรือนนั้นๆ ในการประเมิน ท+านให(ลดค+ารายปAลงเหลือหนึ่งในสามของค+ารายปA
ของทรัพยBสินนั้นรวมท้ังส+วนควบดังกล+าวแล(วด(วย 

  
มาตรา ๑๔ เวลาซ่ึงลดค+ารายปAตามภาคนี้ ท+านให(คํานวณแต+เดือนเต็ม 
  
มาตรา ๑๕ ในท(องท่ีซ่ึงได(จัดต้ังสุขาภิบาลแล(ว หรือจะต้ังข้ึนก็ดี ท+านให(แบ+ง

ผลประโยชนBจากภาษีนั้น ระหว+างสุขาภิบาล (สองส+วนในสาม) กับรัฐบาล (หนึ่งส+วนในสาม) 
ค+าใช(จ+ายในการเก็บภาษีทุกอย+าง ท+านให(รัฐบาลเป=นผู(เสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ภาค ๒ 
ภาษีท่ีดินซ่ึงมิได(ใช(ต+อเนื่องกับโรงเรือน 

หรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ 
                         

  
มาตรา ๑๖ ค+าภาษีในภาค ๒ นี้ ให(ผู(รับประเมินชําระปAละครั้งตามค+ารายปAของ

ทรัพยBสิน คือ ท่ีดิน ซ่ึงมิได(ใช(ต+อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ โดยอัตราร(อยละเจ็ดแห+ง
ค+ารายปAนั้นๆ 

“ค+ารายปA” ตามภาค ๒ นี้ ท+านกําหนดว+าหนึ่งในยี่สิบแห+งราคาตลาดของทรัพยBสิน 
  
มาตรา ๑๗ ท่ีดินดังต+อไปนี้ ท+านให(ยกเว(นจากบทบัญญัติแห+งภาคนี้ 
(๑) ท่ีดินของรัฐบาลซ่ึงใช(ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 
(๒) ท่ีดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระทํากิจการอันมิใช+

เพ่ือเป=นผลกําไรส+วนบุคคล และใช(เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
(๓) ท่ีดินซ่ึงเป=นศาสนสมบัติอันใช(เฉพาะในศาสนกิจอย+างเดียว 
(๔) สุสานสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ภาค ๓ 
วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษี 

ซ่ึงกล+าวในภาค ๑ และภาค ๒ 
                         

  
หมวด ๑ 

การประเมิน 
                         

  
มาตรา ๑๘ ค+ารายปAของปAท่ีล+วงแล(วนั้น ท+านให(เป=นหลักสําหรับการคํานวณค+าภาษี

ซ่ึงจะต(องเสียในปAต+อมา 
  
มาตรา ๑๙ ให(ผู(รับประเมินยื่นแบบพิมพBเพ่ือแจ(งรายการทรัพยBสินต+อพนักงาน

เจ(าหน(าท่ีในท(องท่ีซ่ึงทรัพยBสินนั้นต้ังอยู+ภายในเดือนกุมภาพันธBของทุกปAแต+ถ(าในปAท่ีล+วงมาแล(วมีเหตุ
จําเป=นอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพ(นวิสัยท่ีจะปQองกันได(โดยท่ัวไป ให(ผู(ว+าราชการจังหวัดมีอํานาจ
เลื่อนกําหนดเวลาดังกล+าวออกไปได(ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ(าหน(าท่ีไม+ได(รับแบบพิมพBตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีจําเป=นเพ่ือ
ประโยชนBในการจัดเก็บภาษี พนักงานเจ(าหน(าท่ีมีอํานาจมีหนังสือสอบถามผู(เช+าหรือผู(ครองทรัพยBสิน
เพ่ือให(ตอบข(อความตามแบบพิมพBเช+นเดียวกันได(และผู(เช+าหรือผู(ครองทรัพยBสินต(องตอบข(อสอบถาม
ในแบบพิมพBดังกล+าว แล(วส+งคืนให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีภายในสามสิบวันนับแต+วันท่ีได(รับหนังสือ
สอบถาม ในกรณีเช+นนี้ผู(เช+าหรือผู(ครองทรัพยBสินต(องอยู+ในบทบังคับและมีความรับผิดเช+นเดียวกับ
ผู(รับประเมินเพียงเท+าท่ีเก่ียวกับการสอบถามข(อความ 

  
มาตรา ๒๐ ให(ผู(รับประเมิน ผู(เช+า หรือผู(ครองทรัพยBสินกรอกรายการในแบบพิมพB

ตามความเป=นจริงตามความรู(เห็นของตนให(ครบถ(วน และรับรองความถูกต(องของข(อความดังกล+าว 
พร(อมท้ังลงวันท่ี เดือน ปA และลายมือชื่อของตนกํากับไว( แล(วส+งคืนไปยังพนักงานเจ(าหน(าท่ีแห+งท(องท่ี
ท่ีทรัพยBสินนั้นต้ังอยู+ 

การส+งแบบพิมพBตามวรรคหนึ่ง จะนําไปส+งด(วยตนเอง มอบหมายให(ผู(อ่ืนไปส+งแทน 
หรือส+งทางไปรษณียBลงทะเบียนถึงพนักงานเจ(าหน(าท่ีก็ได( 

ในกรณีท่ีส+งทางไปรษณียBลงทะเบียน ให(ถือว+าวันท่ีส+งทางไปรษณียBเป=นวันยื่นแบบ
พิมพB 

  



มาตรา ๒๑ ท+านให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีตรวจพิจารณาแบบใบแจ(งรายการนี้และถ(า
เห็นจําเป=นก็ให(มีอํานาจสั่งให(ผู(รับประเมินแสดงรายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งข้ึน และถ(าจะเรียกให(นํา
พยานหลักฐานมาสนับสนุนข(อความในรายการนั้นก็เรียกได( 

  
มาตรา ๒๒ ถ(าพนักงานเจ(าหน(าท่ีมิได(รับคําตอบจากผู(รับประเมินภายในสิบวันหรือ

ได(รับคําตอบอันไม+เพียงพอไซร( ท+านให(มีอํานาจออกหมายเรียกผู(รับประเมินมา ณ สถานท่ีซ่ึง
เห็นสมควร และให(นําพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพยBนั้นๆ มาแสดงตามซ่ึงเห็นจําเป=น กับให(มี
อํานาจซักถามผู(รับประเมินในเรื่องใบแจ(งรายการนั้น 

  
มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชนBในการประเมิน ให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีมีอํานาจท่ีจะเข(าไป

ตรวจตราทรัพยBสินได(ด(วยตนเองต+อหน(าผู(รับประเมิน ผู(เช+าหรือผู(ครอง หรือผู(แทน ระหว+างเวลาพระ
อาทิตยBข้ึนและพระอาทิตยBตก และเม่ือผู(รับประเมิน ผู(เช+า หรือผู(ครอง ได(รับคําขอร(องแล(วก็จะต(องให(
ความสะดวกตามสมควรแก+พนักงานเจ(าหน(าท่ีในการตรวจตรานั้น ในการนี้ผู(รับประเมินผู(เช+า หรือผู(
ครอง จะต(องได(รับแจ(งความเป=นลายลักษณBอักษรให(ทราบไม+ต่ํากว+าสี่สิบแปดชั่วโมงก+อนตรวจ 

  
มาตรา ๒๔ เม่ือได(ไต+สวนตรวจตราแล(ว ให(เป=นหน(าท่ีของพนักงานเจ(าหน(าท่ีท่ีจะ

กําหนด 
(ก) ประเภทแห+งทรัพยBสินตามมาตรา ๖ 
(ข) ค+ารายปAแห+งทรัพยBสิน 
(ค) ค+าภาษีท่ีจะต(องเสีย 
ให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีแจ(งรายการตามท่ีได(กําหนดไว(นั้นไปยังพนักงานเก็บภาษีให(

พนักงานเก็บภาษีแจ(งรายการประเมินไปให(ผู(รับประเมินทรัพยBสินในท(องท่ีของตนทราบโดยมิชักช(า 
  
มาตรา ๒๔ ทวิ ผู(รับประเมินผู(ใดไม+ยื่นแบบพิมพBแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือน

และท่ีดินตามมาตรา ๑๙ หรือยื่นแบบพิมพBไม+ถูกต(องตามความจริงหรือไม+บริบูรณB ให(พนักงาน
เจ(าหน(าท่ีมีอํานาจประเมินและให(มีการแจ(งการประเมินย(อนหลังให(ผู(รับประเมินเสียภาษีตามท่ี
พนักงานเจ(าหน(าท่ีประเมินได( 

การประเมินตามวรรคหนึ่งให(กระทําได(ภายในกําหนดเวลา ดังต+อไปนี้ 
(๑) ในกรณีไม+ยื่นแบบพิมพB ให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 

๒๔ ย(อนหลังได(ไม+เกินสิบปAนับแต+วันสุดท(ายแห+งระยะเวลาท่ีกําหนดให(ยื่นแบบพิมพBตามมาตรา ๑๙ 
(๒) ในกรณียื่นแบบพิมพBไม+ถูกต(องตามความจริงหรือไม+บริบูรณB ให(พนักงาน

เจ(าหน(าท่ีมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔ ย(อนหลังได(ไม+เกินห(าปAนับแต+วันสุดท(ายแห+งระยะเวลาท่ี
กําหนดให(ยื่นแบบพิมพBตามมาตรา ๑๙ 



  
มาตรา ๒๕ ผู(รับประเมินผู(ใดไม+พอใจในการประเมินไซร( ท+านว+าอาจยื่นคําร(องต+อ

อธิบดีกรมสรรพกรหรือสมุหเทศาภิบาล ตามแต+จะได(กําหนดไว( เพ่ือขอให(พิจารณาการประเมินนั้น
ใหม+ โดยวิธีการดังจะได(กล+าวต+อไป 

  
มาตรา ๒๖ คําร(องทุกๆ ฉบับ ให(เขียนในแบบพิมพBซ่ึงกรมการอําเภอจ+าย เม่ือผู(รับ

ประเมินลงนามแล(วให(ส+งต+อกรมการอําเภอในท(องท่ีซ่ึงทรัพยBสินนั้นต้ังอยู+ภายในเวลาสิบห(าวัน
นับต้ังแต+วันท่ีได(รับแจ(งความตามมาตรา ๒๔ นั้นเพ่ือให(ส+งต+อไปยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือ
สมุหเทศาภิบาล แล(วแต+กรณี 

  
มาตรา ๒๗ ถ(าคําร(องยื่นภายหลังเวลาซ่ึงกําหนดไว(ในมาตราก+อน ท+านให(อธิบดี

กรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจ(งความให(ผู(รับประเมินทราบว+าหมดสิทธิท่ีจะให(
พิจารณาการประเมินใหม+ และจํานวนเงินซ่ึงประเมินไว(นั้นเป=นจํานวนเด็ดขาด เม่ือเป=นดังนี้ ห(ามไม+ให(
นําคดีข้ึนสู+ศาล เว(นแต+ในปSญหาข(อกฎหมายซ่ึงอ(างว+าเป=นเหตุหมดสิทธินั้น 

  
มาตรา ๒๘ เม่ืออธิบดีกรมสรรพากรหรือผู(แทน หรือสมุหเทศาภิบาลแล(วแต+กรณี ได(

รับคําร(องแล(ว มีอํานาจออกหมายเรียกผู(ร(องมาซักถาม แต+ต(องให(ทราบล+วงหน(าไม+น(อยกว+าสิบวัน 
  
มาตรา ๒๙ ผู(ร(องผู(ใดไม+ปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู(แทน 

หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไม+ยอมให(ซักถาม หรือไม+ตอบคําถาม หรือไม+นําพยานหลักฐานมาสนับสนุน
คําร(องของตนเม่ือเรียกให(นํามา ท+านว+าผู(นั้นหมดสิทธิท่ีจะขอให(พิจารณาการประเมินใหม+และจํานวน
เงินซ่ึงประเมินไว(นั้นเป=นจํานวนเด็ดขาด แต+ท้ังนี้ไม+ให(เป=นการปลดเปลื้องผู(ร(องให(พ(นจากความรับผิด
ในการแจ(งความเท็จโดยเจตนาหรือโดยท่ีรู(อยู+แล(วว+าเป=นเท็จ 

  
มาตรา ๓๐ คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นให(แจ(งไปยังผู(

ร(องเป=นลายลักษณBอักษร ถ(ามีการลดจํานวนเงินท่ีประเมินไว(เป=นจํานวนเท+าใด ก็ให(แจ(งไปยังพนักงาน
เจ(าหน(าท่ีเพ่ือจะได(แก(ไขบัญชีการประเมินตามคําชี้ขาดนั้น 

  
มาตรา ๓๑ ผู(รับประเมินผู(ใดไม+พอใจในคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากรหรือ

สมุหเทศาภิบาล จะนําคดีไปสู+ศาลเพ่ือแสดงให(ศาลเห็นว+าการประเมินนั้นไม+ถูกก็ได( แต+ต(องทําภายใน
สามสิบวันนับแต+วันรับแจ(งความให(ทราบคําชี้ขาด 



ถ(าอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลชี้ขาดว+าผู(รับประเมินหมดสิทธิท่ีจะให(
การประเมินของตนได(รับพิจารณาใหม+ตามมาตรา ๒๙ ห(ามไม+ให(นําคดีข้ึนสู+ศาล เว(นแต+ในปSญหาข(อ
กฎหมายซ่ึงอ(างว+าเป=นเหตุหมดสิทธินั้น 

ในกรณีท่ีผู(รับประเมินซ่ึงเป=นรัฐวิสาหกิจไม+พอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่งเนื่องจาก
เห็นว+าจํานวนเงินซ่ึงประเมินไว(นั้น มีจํานวนท่ีสูงเกินสมควรให(รัฐวิสาหกิจนั้นนําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต+วันท่ีได(รับแจ(งคําชี้ขาดตามมาตรา ๓๐ ในการนี้
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจให(ลดหย+อนค+ารายปAให(แก+รัฐวิสาหกิจนั้นได(ตามท่ีเห็นสมควร มติของ
คณะรัฐมนตรีให(เป=นท่ีสุด  

มาตรา ๓๒ เม่ือคําพิพากษาท่ีสุดของศาลซ่ึงแก(คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร 
หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นได(ส+งไปให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีทราบแล(ว ให(พนักงานเจ(าหน(าท่ีแก(บัญชีการ
ประเมินให(ถูกต(องโดยเร็ว 

  
มาตรา ๓๓ การขอยกเว(น ขอให(ปลดภาษี หรือขอลดค+าภาษีตามความในภาค ๑ 

และภาค ๒ นั้น ผู(รับประเมินต(องเขียนลงในแบบพิมพBท่ียื่นต+อกรมการอําเภอทุกๆ ปA พร(อมด(วย
พยานหลักฐานท่ีจะสนับสนุน เพ่ือว+าพนักงานเจ(าหน(าท่ีจะได(สามารถสอบสวนให(แน+นอนโดยการไต+
สวน หรือวิธีอ่ืนว+าคําร(องขอนั้นมีมูลดีและควรจะให(ยกเว(นหรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม+ 

  
มาตรา ๓๔ ถ(าพนักงานเจ(าหน(าท่ีสั่งยกคําขอยกเว(นหรือคําขอให(ปลดภาษีหรือลดค+า

ภาษี ก็ให(แจ(งคําชี้ขาดไปยังผู(รับประเมิน และผู(รับประเมินมีสิทธิเช+นเดียวกับในเรื่องท่ีได(บ+งไว(ใน
หมวดนี้ท่ีว+าด(วยการประเมิน 

  
มาตรา ๓๕ ในการกําหนดค+าภาษีนั้น เศษท่ีต่ํากว+าครึ่งสตางคBให(ปSดท้ิงถ(าครึ่งสตางคB

ข้ึนไป ให(นับเป=นหนึ่งสตางคB 
  
มาตรา ๓๖ หนังสือแจ(งความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้ จะให(คนนําไปส+ง

หรือจะส+งโดยทางจดหมายไปรษณียBลงทะเบียนก็ได( ถ(าให(คนนําไปส+ง เม่ือผู(ส+งไม+พบผู(รับไซร( จะส+ง
ให(แก+บุคคลใด ซ่ึงมีอายุเกินยี่สิบปAท่ีอยู+ในบ(านเรือนหรือสํานักการค(าของผู(รับก็ได( และการส+งเช+นนี้ให(
ถือว+าเป=นการพอเพียงตามกฎหมาย 

ถ(าหาตัวผู(รับมิได(และไม+มีบุคคลท่ีจะรับดังกล+าวข(างบนไซร( ท+านว+าอาจส+งโดยวิธีปOด
หนังสือแจ(งความหรือหมายนั้นในท่ีท่ีเห็นได(ถนัดท่ีประตูบ(านผู(รับหรือโฆษณาในหนังสือพิมพBท(องท่ีก็
ได( 

  



มาตรา ๓๗ ถ(าผู(รับประเมินจะต(องลงนามในแบบพิมพBใดตามพระราชบัญญัตินี้ ท+าน
ว+าจะมอบฉันทะเป=นลายลักษณBอักษรให(ตัวแทนลงนามก็ได( ถ(าผู(รับประเมินได(รับหมายเรียกตัวตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากท่ีกล+าวในหมายเรียกว+าต(องไปเอง ท+านว+าจะมอบฉันทะเป=นลายลักษณB
อักษรให(ตัวแทนไปแทนตัวก็ได( 

แต+พนักงานเจ(าหน(าท่ีต(องพอใจว+าผู(แทนนั้นได(รับมอบอํานาจโดยชอบตามประมวล
กฎหมายแพ+งและพาณิชยB 

  
หมวด ๒ 

การเก็บภาษี 
                    

  
มาตรา ๓๘ ให(ผู(มีหน(าท่ีเสียภาษีนําค+าภาษีไปชําระต+อพนักงานเก็บภาษีภายใน

สามสิบวันนับแต+วันถัดจากวันท่ีได(รับแจ(งการประเมิน ณ สํานักงานขององคBกรปกครองส+วนท(องถ่ินท่ี
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนต้ังอยู+ หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผู(บริหารท(องถ่ินกําหนดโดยประกาศ
ล+วงหน(าไว( ณ สํานักงานขององคBกรปกครองส+วนท(องถ่ินนั้นไม+น(อยกว+าสามสิบวัน 

การชําระภาษีจะชําระโดยการส+งธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคาร
รับรอง ทางไปรษณียBลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได( โดยสั่งจ+ายให(แก+องคBกรปกครองส+วน
ท(องถ่ินนั้นๆ หรือโดยการชําระผ+านธนาคาร หรือโดยวิธี อ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว+าการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การชําระภาษีให(ถือว+าได(มีการชําระแล(วในวันท่ีพนักงานเก็บภาษีได(ลงลายมือชื่อใน
ใบเสร็จรับเงิน เว(นแต+การชําระภาษีตามวรรคสอง ให(ถือว+าวันส+งทางไปรษณียB วันชําระผ+านธนาคาร 
หรือวันชําระโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนด แล(วแต+กรณี เป=นวันชําระภาษี 

  
มาตรา ๓๘ ทวิ การชําระค+าภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  รัฐมนตรีว+าการ

กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดให(มีการผ+อนชําระก็ได( 
วงเงินค+าภาษีท่ีจะมีสิทธิผ+อนชําระ รวมท้ังหลักเกณฑBและวิธีการในการผ+อนชําระ ให(

เป=นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๙ ถ(ามีผู(ยื่นฟQองต+อศาลตามความในมาตรา ๓๑ ท+านห(ามมิให(ศาลประทับ

เป=นฟQองตามกฎหมาย เว(นแต+จะเป=นท่ีพอใจศาลว+าผู(รับประเมินได(ชําระค+าภาษีท้ังสิ้นซ่ึงถึงกําหนด
ต(องชําระ เพราะเวลาซ่ึงท+านให(ไว(ตามมาตรา ๓๘ นั้นได(สิ้นไปแล(ว หรือจะถึงกําหนดชําระระหว+างท่ี
คดียังอยู+ในศาล 



ถ(าศาลตัดสินให(ลดค+าภาษี ท+านให(คืนเงินส+วนท่ีลดนั้นภายในสามเดือนโดยไม+คิดค+า
อย+างใด 

  
มาตรา ๔๐ ค+าภาษีนั้น ท+านให(เจ(าของทรัพยBสินเป=นผู(เสีย 
แต+ถ(าท่ีดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ เป=นของคนละเจ(าของ เจ(าของ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ต(องเสียค+าภาษีท้ังสิ้นในกรณีเช+นนั้นถ(าเจ(าของโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ไม+เสียภาษีท+านว+าการขายทรัพยBสินทอดตลาดของผู(นั้นตามมาตรา ๔๔ ให(รวม
ขายสิทธิใดๆ ในท่ีดินอันเจ(าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ยังคงมีอยู+นั้นด(วย 

  
มาตรา ๔๑ ถ(าผู(รับประเมินยื่นคําร(องและปรากฏว+าผู(รับประเมินได(เสียหายเพราะ

ทรัพยBสินว+างลงหรือทรัพยBสินชํารุดถึงจําเป=นต(องซ+อมแซมในส+วนสําคัญ ท+านว+าพนักงานเจ(าหน(าท่ีจะ
ลดค+าภาษีลงตามส+วนท่ีเสียหาย หรือปลดค+าภาษีท้ังหมดก็ได( 

ถ(าผู(ร(องไม+พอใจ ท+านว+าจะร(องขอให(อธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาล
พิจารณาอีกชั้นหนึ่งก็ได( คําตัดสินของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลนั้นท+านว+าเป=นคํา
ตัดสินเด็ดขาด 

  
หมวด ๓ 

ค+าภาษีค(าง 
                    

  
มาตรา ๔๒ ถ(าค+าภาษีมิได(ชําระภายในเวลาท่ีได(กําหนดในหมวด ๒ ไซร(ท+านว+าเงิน

ค+าภาษีนั้นค(างชําระ 
  
มาตรา ๔๓ ถ(าเงินค+าภาษีค(างชําระ ท+านให(เพ่ิมจํานวนข้ึนดังอัตราต+อไปนี้ 
(๑) ถ(าชําระไม+เกินหนึ่งเดือนนับแต+วันพ(นกําหนดเวลาท่ีบัญญัติไว(ในมาตรา ๓๘ ให(

เพ่ิมร(อยละสองครึ่งแห+งค+าภาษีท่ีค(าง 
(๒) ถ(าเกินหนึ่งเดือนแต+ไม+เกินสองเดือน ให(เพ่ิมร(อยละห(าแห+งค+าภาษีท่ีค(าง 
(๓) ถ(าเกินสองเดือนแต+ไม+เกินสามเดือน ให(เพ่ิมร(อยละเจ็ดครึ่งแห+งค+าภาษีท่ีค(าง 
(๔) ถ(าเกินสามเดือนแต+ไม+เกินสี่เดือน ให(เพ่ิมร(อยละสิบแห+งค+าภาษีท่ีค(าง 
  
มาตรา ๔๔ ถ(ามิได(มีการชําระค+าภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือนตามมาตรา ๔๓ ให(

ผู(บริหารท(องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป=นหนังสือให(ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยBสินของผู(ซ่ึงค(าง



ชําระค+าภาษีเพ่ือนําเงินมาชําระเป=นค+าภาษี เงินเพ่ิม ค+าธรรมเนียม และค+าใช(จ+ายโดยมิต(องขอให(ศาล
สั่งหรือออกหมายยึด 

การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยBสินตามวรรคหนึ่ง ให(ปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ+งโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๕ ถ(าค+าภาษีค(างอยู+และยังมิได(ชําระขณะเม่ือทรัพยBสินได(โอนกรรมสิทธิ์ไป

เป=นของเจ(าของใหม+โดยเหตุใดๆ ก็ตาม ท+านว+าเจ(าของคนเก+าและคนใหม+เป=นลูกหนี้ค+าภาษีนั้นร+วมกัน 
  

ภาค ๔ 
บทกําหนดโทษ 
                    

  
มาตรา ๔๖ ผู(ใดละเลยไม+แสดงข(อความตามท่ีกล+าวไว(ในมาตรา ๒๐ เว(นแต+จะเป=น

ด(วยเหตุสุดวิสัย ท+านว+าผู(นั้นมีความผิดต(องระหว+างโทษปรับไม+เกินสองร(อยบาท 
  
มาตรา ๔๗ ผู(ใดโดยรู(อยู+แล(วหรือจงใจละเลยไม+ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงาน

เจ(าหน(าท่ีไม+แจ(งรายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งข้ึนเม่ือเรียกร(องไม+นําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม+ตอบ
คําถามเม่ือพนักงานเจ(าหน(าท่ีซักถามตามความในมาตรา ๒๑ และ ๒๒ ท+านว+าผู(นั้นมีความผิดต(อง
ระหว+างโทษปรับไม+เกินห(าร(อยบาท 

  
มาตรา ๔๘ ผู(ใด 
(ก) โดยรู(อยู+แล(วหรือจงใจยื่นข(อความเท็จ หรือให(ถ(อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด(วย

คําอันเป=นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให(ผู(อ่ืนหลีกเลี่ยงการ
คํานวณค+ารายปAแห+งทรัพยBสินตามท่ีควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ(อโกง โดยอุบาย หรือโดยวิธีการอย+างหนึ่ง
อย+างใดท้ังสิ้นท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค+ารายปAแห+งทรัพยBสินของตนตามท่ี
ควรก็ดี 

ท+านว+าผู(นั้นมีความผิดต(องระหว+างโทษจําคุกไม+เกินหกเดือน หรือปรับไม+เกินห(าร(อย
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  
ประกาศมา ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป=นปAท่ี ๘ ในรัชกาลปSจจุบัน 

 



บัญชีแสดงท(องท่ีใช(พระราชบัญญัติภาษี 
โรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

                    
  

พระราชบัญญัตินี้ให(ใช(ในจังหวัดพระนคร ภายในเขตจัดการสุขาภิบาลดังได(ประกาศ
เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๖ คือ 

ตามแนวฝSVงตะวันออกแม+น้ําเจ(าพระยา ต้ังแต+ปากคลองสามเสนลงไปถึงถนน 
สาทรฝSVงใต( เลียบไปตามถนนสาทร ถนนวิทยุ ตัดเส(นตรงไปคลองสามเสนเลียบไปตามคลองสามเสน
ฝSVงใต( จนออกปากคลองบรรจบแนวฝSVงแม+น้ําเจ(าพระยาโดยรอบ 

กับให(มีอาณาเขตห+างจากถนนสาทรฝSVงใต( ถนนวิทยุ และเส(นตรงไปคลองสามเสน
ออกไปทางทิศตะวันออกไปทางทิศใต(อีก ๑๕ เส(น 
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินแก(ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

  
มาตรา ๔ ต้ังแต+ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป=นต(นไปให(ยกเลิกภาษีท่ีดินซ่ึงมิได(ใช(ต+อเนื่องกับ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร(างอย+างอ่ืนๆ ตามภาค ๒ มาตรา ๑๖,๑๗ แห+งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

  
มาตรา ๕ ต้ังแต+ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป=นต(นไปให(ลดค+าภาษีตามมาตรา ๘ แห+ง

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงกําหนดเก็บโดยอัตราร(อยละสิบห(าแห+ง
ค+ารายปAลงเป=นเก็บโดยอัตราร(อยละสิบสองก่ึงแห+งค+ารายปA 

  
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

  
มาตรา ๔ ให(รัฐมนตรีว+าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔  
มาตรา ๑๙ บรรดาค+าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีรัฐวิสาหกิจใดยังมิได(ดําเนินการชําระ

หรือค(างชําระอยู+ก+อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช(บังคับ ให(รัฐวิสาหกิจนั้นชําระให(เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปA
นับแต+วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช(บังคับ แต+ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใดท่ีค(างชําระค+าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
เป=นรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการสาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ก็ให(
ค+าภาษีท่ีค(างชําระนั้นเป=นอันพับไป 



บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไม+ก+อให(เกิดสิทธิเรียกคืนค+าภาษีหากได(มีการชําระไปแล(ว
ก+อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช(บังคับ 

  
มาตรา ๒๐ ผู(ใดมีหน(าท่ีเสียภาษีให(แก+กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา 

สุขาภิบาล หรือองคBการบริหารส+วนจังหวัด แล(วแต+กรณี แต+ยังมิได(ยื่นแบบพิมพBแสดงรายการ
ทรัพยBสินเพ่ือเสียภาษี หรือยังมิได(ชําระภาษี หรือชําระภาษียังไม+ครบถ(วน หากผู(นั้นได(ติดต+อขอชําระ
ภาษีตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห+งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
และได(นําเงินค+าภาษีไปชําระต+อพนักงานเก็บภาษีภายในกําหนดหนึ่งปAนับแต+วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช(
บังคับให(ผู(นั้นได(รับยกเว(นโทษทางอาญาและไม+ต(องเสียค+าปรับหรือเงินเพ่ิมสําหรับเงินค+าภาษีในส+วนท่ี
มีอยู+ก+อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช(บังคับ 

  
มาตร า  ๒๑ ให( รั ฐมนตรี ว+ าก ารกระทรวงการคลั งและรั ฐมนตรี ว+ ากา ร

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุท่ีการจัดเก็บภาษีในปSจจุบัน
มีข้ันตอนมาก และยังมีวิธีการท่ีจํากัด อีกท้ังการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากรัฐวิสาหกิจยังไม+มี
บทบัญญัติท่ีชัดเจนและเป=นธรรมพอ ดังนั้น เพ่ืออํานวยความสะดวกในการชําระภาษีและเพ่ือให(การ
คิดคํานวณภาษีเกิดความเป=นธรรมยิ่งข้ึน สมควรปรับปรุงวิธีการในการจัดเก็บและการชําระภาษีท้ัง
ของรัฐวิสาหกิจและของประชาชนเสียใหม+ให(เหมาะสมยิ่งข้ึน นอกจากนั้น เพ่ือเร+งรัดให(มีการชําระ
ภาษีท่ีค(างชําระเพ่ือนําไปใช(ประโยชนBในการพัฒนาท(องถ่ินต+อไป สมควรกําหนดเวลาให(มีการนําภาษี
ท่ีค(างมาชําระภายในกําหนด โดยยกเว(นโทษทางอาญา รวมท้ังเงินเพ่ิมและค+าปรับต+างๆ ให( จึง
จําเป=นต(องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  
มาตรา ๖ ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติให(ผู(รับประเมินยื่นคําร(องขอให(พิจารณา

ประเมินใหม+ได(ให(ผู(บริหารท(องถ่ินเป=นผู(ชี้ขาด เว(นแต+จะมีกฎหมายบัญญัติไว(เป=นอย+างอ่ืน ท้ังนี้ 
ผู(บริหารท(องถ่ินอาจมอบอํานาจและหน(าท่ีดังกล+าวให(หน+วยงานอ่ืนของรัฐดําเนินการแทนก็ได( 

  
มาตรา ๗ ให(รัฐมนตรีว+าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคBการบริหารส+วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดให(มีองคBการบริหารส+วนตําบลและเป=นราชการ



ส+วนท(องถ่ินเพ่ิมข้ึนอีกประเภทหนึ่ง สมควรแก(ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว+าด(วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
เพ่ือให(ครอบคลุมถึงการเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินในเขตองคBการบริหารส+วนตําบลนอกจากนี้โดยท่ี
ถ(อยคําเก่ียวกับราชการส+วนท(องถ่ินในกฎหมายว+าด(วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินมีใช(อยู+หลายคําตาม
รูปแบบของราชการส+วนท(องถ่ินซ่ึงมีอยู+หลากหลาย สมควรปรับปรุงถ(อยคําดังกล+าวเพ่ือให(ครอบคลุม
ถึงราชการส+วนท(องถ่ินทุกประเภท จึงจําเป=นต(องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 




