
พระราชบัญญัติ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

                    
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกล้าฯ ให้
ประกาศจงทราบทั่วกันว่า 

 โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึงที่ดินด้วย 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยบทมาตราต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕” 
  
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
  
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เฉพาะแต่ในท้องที่ซึ่งได้ระบุไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ต่อไปเมื่อทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะใช้พระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปในท้องที่ใด  จะได้มีประกาศ

พระบรมราชโองการให้ขยายออกไปเป็นคราวๆ 
  
มาตรา ๔ นับตั้งแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป และภายในท้องที่ซึ่งได้ระบุไว้ตามมาตราก่อน ให้

ยกเลิกกฎหมายดังต่อไปนี้ 
๑. ประกาศภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศก จุลศักราช ๑๒๓๒ 
๒. ประกาศแก้ข้อความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศก จุลศักราช ๑๒๓๒ 
๓. ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร้าน พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
๔. ประกาศว่าด้วยการใช้ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร้าน พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
  
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
“ที่ดิน” ให้กินความถึง ทางน้ํา บ่อน้ํา สระน้ํา ฯลฯ 
“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ” ให้กินความถึงแพด้วย 
“ราคาตลาด” หมายความว่า จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินพร้อมทั้งสิ่งที่ทําเพ่ิมเติมให้ดีขึ้นทั้งสิ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะ

จําหน่ายได้ในขณะเวลาที่กําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้รับประเมิน” หมายความว่า บุคคลผู้พึงชําระค่าภาษี 
“ปี” หมายความว่า ปีตามปฏิทินหลวง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

ประเมินภาษี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
“พนักงานเก็บภาษี" หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเก็บ รับชําระ รวมทั้งเร่งรัดให้

ชําระภาษี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“กําหนด” (ยกเลิก) 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  



มาตรา ๖ เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ท่านให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ 
(๒) ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ 
“ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ” ตามความหมายแห่งมาตรานี้ หมายความ

ว่า ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นๆ 

  
มาตรา ๖ ทวิ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่รัฐวิสาหกิจสําหรับพ้ืนที่ที่เป็น

บริเวณต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่ใช้ประโยชน์โดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดได้ 

  
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืน รวมทั้งออกระเบียบ
และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๗ ทวิ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาค ๑ 
ภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ กับที่ดินซึ่งใช้ 

ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ 
                    

  
มาตรา ๘ ให้ผู้รับประเมินชําระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

อย่างอ่ืนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน นั้น ในอัตราร้อยละสิบสองครึ่งของค่ารายปี 
เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ “ค่ารายปี” หมายความว่า จํานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปี

หนึ่งๆ 
ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ทําให้

พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าค่าเช่านั้นมิใช่จํานวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของ
ทรัพย์สินดําเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินค่ารายปีได้ โดยคํานึงถึงลักษณะ
ของทรัพย์สิน ขนาด พ้ืนที่ ทําเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๙ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ท่านให้ยกเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคนี้ 
(๑) พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
(๒) ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยที่ใช้ในกิจการการรถไฟโดยตรง 
(๓) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอันมิใช่เพ่ือเป็นผลกําไร

ส่วนบุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
(๔) ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 
(๕) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อ่ืนอยู่นอกจาก

คนเฝ้า ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน 
(๖) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้า

หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ 
  
มาตรา ๑๐ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซึ่งมิได้

ใช้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม ท่านให้งดเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไป 
  
มาตรา ๑๑ ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดยประการอ่ืน ท่านให้ลด

ยอดค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นตามส่วนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทําขึ้น แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนๆ นั้นต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้ 

ในกรณีนี้ถ้าไม่มีโรงเรือนอ่ืนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ในที่ดินนั้นท่านให้กําหนดค่าภาษีในเวลาที่กล่าว
ข้างบนตามบทบัญญัติในภาค ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๒ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ซึ่งทําข้ึนในระหว่างปีนั้น ท่านว่าให้เอาเวลาซึ่งโรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ นั้นได้มีข้ึนและสําเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์คํานวณค่ารายปี 
ถ้าในระหว่างปีไม่มีโรงเรือนอ่ืนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ในที่ดินนั้นท่านให้กําหนดค่าภาษีเฉพาะเวลา

นั้นตามบทบัญญัติในภาค ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  



มาตรา ๑๓ ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สําคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก  เครื่องกระทํา
หรือเครื่องกําเนิดสินค้าเพ่ือใช้ดําเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น  โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้นๆ ในการ
ประเมิน ท่านให้ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นรวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้วด้วย 

  
มาตรา ๑๔ เวลาซึ่งลดค่ารายปีตามภาคนี้ ท่านให้คํานวณแต่เดือนเต็ม 
  
มาตรา ๑๕ ในท้องที่ซึ่งได้จัดตั้งสุขาภิบาลแล้ว หรือจะตั้งขึ้นก็ดี ท่านให้แบ่งผลประโยชน์จากภาษีนั้น 

ระหว่างสุขาภิบาล (สองส่วนในสาม) กับรัฐบาล (หนึ่งส่วนในสาม) 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษีทุกอย่าง ท่านให้รัฐบาลเป็นผู้เสีย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาค ๒ 
ภาษีท่ีดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน 

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ 
                         

  
มาตรา ๑๖ ค่าภาษีในภาค ๒ นี้ ให้ผู้รับประเมินชําระปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สิน คือ ที่ดิน ซึ่ง

มิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ โดยอัตราร้อยละเจ็ดแห่งค่ารายปีนั้นๆ 
“ค่ารายปี” ตามภาค ๒ นี้ ท่านกําหนดว่าหนึ่งในยี่สิบแห่งราคาตลาดของทรัพย์สิน 
  
มาตรา ๑๗ ที่ดินดังต่อไปนี้ ท่านให้ยกเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคนี้ 
(๑) ที่ดินของรัฐบาลซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 
(๒) ที่ดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการอันมิใช่เพ่ือเป็นผลกําไรส่วน

บุคคล และใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
(๓) ที่ดินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียว 
(๔) สุสานสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาค ๓ 

วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษี 
ซึ่งกล่าวในภาค ๑ และภาค ๒ 

                         
  

หมวด ๑ 
การประเมิน 

                         
  

มาตรา ๑๘ ค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วนั้น ท่านให้เป็นหลักสําหรับการคํานวณค่าภาษีซึ่งจะต้องเสียในปี
ต่อมา 

  
มาตรา ๑๙ ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่ง

ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีแต่ถ้าในปีที่ล่วงมาแล้วมีเหตุจําเป็นอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพ้น
วิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจเลื่อนกําหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้ตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดเก็บภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจมีหนังสือสอบถามผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินเพ่ือให้ตอบข้อความตามแบบพิมพ์
เช่นเดียวกันได้และผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินต้องตอบข้อสอบถามในแบบพิมพ์ดังกล่าว  แล้วส่งคืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสอบถาม ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินต้องอยู่ในบทบังคับและมีความ
รับผิดเช่นเดียวกับผู้รับประเมินเพียงเท่าที่เก่ียวกับการสอบถามข้อความ 

  
มาตรา ๒๐ ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริงตาม

ความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือชื่อของ
ตนกํากับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ 

การส่งแบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง จะนําไปส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อ่ืนไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ 

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์ 
  
มาตรา ๒๑ ท่านให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจ้งรายการนี้และถ้าเห็นจําเป็นก็ให้มี

อํานาจสั่งให้ผู้รับประเมินแสดงรายการเพ่ิมเติมละเอียดยิ่งขึ้น และถ้าจะเรียกให้นําพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความใน
รายการนั้นก็เรียกได้ 

  
มาตรา ๒๒ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับคําตอบจากผู้รับประเมินภายในสิบวันหรือได้รับคําตอบอันไม่

เพียงพอไซร้ ท่านให้มีอํานาจออกหมายเรียกผู้รับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็นสมควร และให้นําพยานหลักฐานในเรื่อง
อสังหาริมทรัพย์นั้นๆ มาแสดงตามซ่ึงเห็นจําเป็น กับให้มีอํานาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการนั้น 

  
 
 
 



มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการประเมิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจที่จะเข้าไปตรวจตราทรัพย์สินได้
ด้วยตนเองต่อหน้าผู้รับประเมิน ผู้เช่าหรือผู้ครอง หรือผู้แทน ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  และเมื่อ
ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครอง ได้รับคําขอร้องแล้วก็จะต้องให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจ
ตรานั้น ในการนี้ผู้รับประเมินผู้เช่า หรือผู้ครอง จะต้องได้รับแจ้งความเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบไม่ต่ํากว่าสี่สิบแปด
ชั่วโมงก่อนตรวจ 

  
มาตรา ๒๔ เมื่อได้ไต่สวนตรวจตราแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะกําหนด 
(ก) ประเภทแห่งทรัพย์สินตามมาตรา ๖ 
(ข) ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน 
(ค) ค่าภาษีที่จะต้องเสีย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการตามที่ได้กําหนดไว้นั้นไปยังพนักงานเก็บภาษีให้พนักงานเก็บภาษีแจ้ง

รายการประเมินไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สินในท้องที่ของตนทราบโดยมิชักช้า 
  
มาตรา ๒๔ ทวิ ผู้รับประเมินผู้ใดไม่ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 

๑๙ หรือยื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจประเมินและให้มีการแจ้งการ
ประเมินย้อนหลังให้ผู้รับประเมินเสียภาษีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้ 

การประเมินตามวรรคหนึ่งให้กระทําได้ภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีไม่ยื่นแบบพิมพ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกิน

สิบปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา ๑๙ 
(๒) ในกรณียื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ

ดําเนินการตามมาตรา ๒๔ ย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา  
๑๙ 

  
มาตรา ๒๕ ผู้รับประเมินผู้ใดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยื่นคําร้องต่ออธิบดีกรมสรรพกร

หรือสมุหเทศาภิบาล ตามแต่จะได้กําหนดไว้ เพ่ือขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ โดยวิธีการดังจะได้กล่าวต่อไป 
  
มาตรา ๒๖ คําร้องทุกๆ ฉบับ ให้เขียนในแบบพิมพ์ซึ่งกรมการอําเภอจ่าย เมื่อผู้รับประเมินลงนามแล้ว

ให้ส่งต่อกรมการอําเภอในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความตามมาตรา  ๒๔ 
นั้นเพื่อให้ส่งต่อไปยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๒๗ ถ้าคําร้องยื่นภายหลังเวลาซึ่งกําหนดไว้ในมาตราก่อน ท่านให้อธิบดีกรมสรรพากรหรือ

สมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจ้งความให้ผู้รับประเมินทราบว่าหมดสิทธิที่จะให้พิจารณาการประเมินใหม่  และจํานวนเงินซึ่ง
ประเมินไว้นั้นเป็นจํานวนเด็ดขาด เมื่อเป็นดังนี้ ห้ามไม่ให้นําคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุ
หมดสิทธินั้น 

  
มาตรา ๒๘ เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน หรือสมุหเทศาภิบาลแล้วแต่กรณี ได้รับคําร้องแล้ว มี

อํานาจออกหมายเรียกผู้ร้องมาซักถาม แต่ต้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน 
  
 
 



มาตรา ๒๙ ผู้ร้องผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน หรือสมุหเทศาภิบาล 
หรือไม่ยอมให้ซักถาม หรือไม่ตอบคําถาม หรือไม่นําพยานหลักฐานมาสนับสนุนคําร้องของตนเมื่อเรียกให้นํามา ท่านว่าผู้
นั้นหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และจํานวนเงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจํานวนเด็ดขาด แต่ทั้งนี้ไม่ให้เป็นการ
ปลดเปลื้องผู้ร้องให้พ้นจากความรับผิดในการแจ้งความเท็จโดยเจตนาหรือโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ 

  
มาตรา ๓๐ คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นให้แจ้งไปยังผู้ร้องเป็นลายลักษณ์

อักษร ถ้ามีการลดจํานวนเงินที่ประเมินไว้เป็นจํานวนเท่าใด ก็ให้แจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือจะได้แก้ไขบัญชีการ
ประเมินตามคําชี้ขาดนั้น 

  
มาตรา ๓๑ ผู้รับประเมินผู้ใดไม่พอใจในคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาล  จะนําคดี

ไปสู่ศาลเพ่ือแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกก็ได้ แต่ต้องทําภายในสามสิบวันนับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบคําชี้
ขาด 

ถ้าอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลชี้ขาดว่าผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะให้การประเมินของตน
ได้รับพิจารณาใหม่ตามมาตรา ๒๙ ห้ามไม่ให้นําคดีข้ึนสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น 

ในกรณีที่ผู้รับประเมินซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไม่พอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าจํานวนเงินซึ่ง
ประเมินไว้นั้น มีจํานวนที่สูงเกินสมควรให้รัฐวิสาหกิจนั้นนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคําชี้ขาดตามมาตรา ๓๐ ในการนี้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจให้ลดหย่อนค่ารายปีให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้ตามที่
เห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  

มาตรา ๓๒ เมื่อคําพิพากษาที่สุดของศาลซึ่งแก้คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร  หรือสมุหเทศาภิบาล
นั้นได้ส่งไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้บัญชีการประเมินให้ถูกต้องโดยเร็ว 

 มาตรา ๓๓ การขอยกเว้น ขอให้ปลดภาษี หรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค ๑ และภาค ๒ นั้น ผู้รับ
ประเมินต้องเขียนลงในแบบพิมพ์ที่ยื่นต่อกรมการอําเภอทุกๆ ปี พร้อมด้วยพยานหลักฐานที่จะสนับสนุน เพ่ือว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะได้สามารถสอบสวนให้แน่นอนโดยการไต่สวน หรือวิธีอ่ืนว่าคําร้องขอนั้นมีมูลดีและควรจะให้ยกเว้นหรือปลด
หรือลดภาษีเพียงใดหรือไม่ 

  
มาตรา ๓๔ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยกคําขอยกเว้นหรือคําขอให้ปลดภาษีหรือลดค่าภาษี  ก็ให้แจ้งคําชี้

ขาดไปยังผู้รับประเมิน และผู้รับประเมินมีสิทธิเช่นเดียวกับในเรื่องท่ีได้บ่งไว้ในหมวดนี้ที่ว่าด้วยการประเมิน 
  
มาตรา ๓๕ ในการกําหนดค่าภาษีนั้น เศษที่ต่ํากว่าครึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้งถ้าครึ่งสตางค์ขึ้นไป ให้นับเป็น

หนึ่งสตางค์ 
 มาตรา ๓๖ หนังสือแจ้งความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้ จะให้คนนําไปส่งหรือจะส่งโดยทาง

จดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ถ้าให้คนนําไปส่ง เมื่อผู้ส่งไม่พบผู้รับไซร้ จะส่งให้แก่บุคคลใด ซึ่งมีอายุเกินยี่สิบปีที่อยู่ใน
บ้านเรือนหรือสํานักการค้าของผู้รับก็ได้ และการส่งเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการพอเพียงตามกฎหมาย 

ถ้าหาตัวผู้รับมิได้และไม่มีบุคคลที่จะรับดังกล่าวข้างบนไซร้ ท่านว่าอาจส่งโดยวิธีปิดหนังสือแจ้งความ
หรือหมายนั้นในที่ที่เห็นได้ถนัดที่ประตูบ้านผู้รับหรือโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่ก็ได้ 

  
มาตรา ๓๗ ถ้าผู้รับประเมินจะต้องลงนามในแบบพิมพ์ใดตามพระราชบัญญัตินี้ ท่านว่าจะมอบฉันทะ

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนลงนามก็ได้ ถ้าผู้รับประเมินได้รับหมายเรียกตัวตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากที่กล่าวใน
หมายเรียกว่าต้องไปเอง ท่านว่าจะมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนไปแทนตัวก็ได้ 

แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพอใจว่าผู้แทนนั้นได้รับมอบอํานาจโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 



   หมวด ๒ 
การเก็บภาษี 

                    
  

มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนําค่าภาษีไปชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนตั้งอยู่ 
หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้ ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

การชําระภาษีจะชําระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ หรือโดยการชําระ
ผ่านธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การชําระภาษีให้ถือว่าได้มีการชําระแล้วในวันที่พนักงานเก็บภาษีได้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน  เว้น
แต่การชําระภาษีตามวรรคสอง ให้ถือว่าวันส่งทางไปรษณีย์  วันชําระผ่านธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนด 
แล้วแต่กรณี เป็นวันชําระภาษี 

  
มาตรา ๓๘ ทวิ การชําระค่าภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดให้

มีการผ่อนชําระก็ได้ 
วงเงินค่าภาษีที่จะมีสิทธิผ่อนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อนชําระ ให้เป็นไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๙ ถ้ามีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลตามความในมาตรา ๓๑ ท่านห้ามมิให้ศาลประทับเป็นฟ้องตาม

กฎหมาย เว้นแต่จะเป็นที่พอใจศาลว่าผู้รับประเมินได้ชําระค่าภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนดต้องชําระ  เพราะเวลาซึ่งท่านให้ไว้
ตามมาตรา ๓๘ นั้นได้สิ้นไปแล้ว หรือจะถึงกําหนดชําระระหว่างที่คดียังอยู่ในศาล 

ถ้าศาลตัดสินให้ลดค่าภาษี ท่านให้คืนเงินส่วนที่ลดนั้นภายในสามเดือนโดยไม่คิดค่าอย่างใด 
  
มาตรา ๔๐ ค่าภาษีนั้น ท่านให้เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้เสีย 
แต่ถ้าที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ เป็นของคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สร้างอย่างอ่ืนๆ ต้องเสียค่าภาษีท้ังสิ้นในกรณีเช่นนั้นถ้าเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ ไม่เสียภาษีท่านว่าการ
ขายทรัพย์สินทอดตลาดของผู้นั้นตามมาตรา ๔๔ ให้รวมขายสิทธิใดๆ ในที่ดินอันเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อ่ืนๆ ยังคงมีอยู่นั้นด้วย 

  
มาตรา ๔๑ ถ้าผู้รับประเมินยื่นคําร้องและปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือ

ทรัพย์สินชํารุดถึงจําเป็นต้องซ่อมแซมในส่วนสําคัญ ท่านว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะลดค่าภาษีลงตามส่วนที่ เสียหาย หรือ
ปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ได้ 

ถ้าผู้ร้องไม่พอใจ ท่านว่าจะร้องขอให้อธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลพิจารณาอีกชั้นหนึ่งก็ได้ 
คําตัดสินของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลนั้นท่านว่าเป็นคําตัดสินเด็ดขาด 

 
 
 
 
  



หมวด ๓ 
ค่าภาษีค้าง 

                    
  

มาตรา ๔๒ ถ้าค่าภาษีมิได้ชําระภายในเวลาที่ได้กําหนดในหมวด ๒ ไซร้ท่านว่าเงินค่าภาษีนั้นค้างชําระ 
  
มาตรา ๔๓ ถ้าเงินค่าภาษีค้างชําระ ท่านให้เพ่ิมจํานวนขึ้นดังอัตราต่อไปนี้ 
(๑) ถ้าชําระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๘ ให้เพ่ิมร้อยละสองครึ่ง

แห่งค่าภาษีท่ีค้าง 
(๒) ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพ่ิมร้อยละห้าแห่งค่าภาษีที่ค้าง 
(๓) ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพ่ิมร้อยละเจ็ดครึ่งแห่งค่าภาษีที่ค้าง 
(๔) ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพ่ิมร้อยละสิบแห่งค่าภาษีที่ค้าง 
  
มาตรา ๔๔ ถ้ามิได้มีการชําระค่าภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือนตามมาตรา ๔๓ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมี

อํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชําระค่าภาษีเพ่ือนําเงินมาชําระเป็นค่า
ภาษ ีเงินเพ่ิม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๕ ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ชําระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่

โดยเหตุใดๆ ก็ตาม ท่านว่าเจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาค ๔ 
บทกําหนดโทษ 
                    

  
มาตรา ๔๖ ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความตามที่กล่าวไว้ในมาตรา ๒๐ เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ท่าน

ว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
  
มาตรา ๔๗ ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้ง

รายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้องไม่นําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคําถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม
ตามความในมาตรา ๒๑ และ ๒๒ ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระหว่างโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๔๘ ผู้ใด 
(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด้วยคําอันเป็นเท็จ หรือ

นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินตามที่ควรก็
ดี 

(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย หรือโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะ
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามท่ีควรก็ดี 

ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระหว่างโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

  
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษี 
โรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

                    
  

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ในจังหวัดพระนคร ภายในเขตจัดการสุขาภิบาลดังได้ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๖ คือ 

ตามแนวฝั่ ง ตะวั นออกแม่น้ํ า เ จ้ าพระยา  ตั้ งแต่ปากคลองสามเสนลง ไปถึ งถนน 
สาทรฝั่งใต้ เลียบไปตามถนนสาทร ถนนวิทยุ ตัดเส้นตรงไปคลองสามเสนเลียบไปตามคลองสามเสนฝั่งใต้ จนออกปาก
คลองบรรจบแนวฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาโดยรอบ 

กับให้มีอาณาเขตห่างจากถนนสาทรฝั่งใต้ ถนนวิทยุ และเส้นตรงไปคลองสามเสนออกไปทางทิศ
ตะวันออกไปทางทิศใต้อีก ๑๕ เส้น 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 มาตรา ๔ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไปให้ยกเลิกภาษีที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอ่ืนๆ ตามภาค ๒ มาตรา ๑๖,๑๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

  
มาตรา ๕ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นไปให้ลดค่าภาษีตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน

และที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งกําหนดเก็บโดยอัตราร้อยละสิบห้าแห่งค่ารายปีลงเป็นเก็บโดยอัตราร้อยละสิบสองกึ่ง
แห่งค่ารายปี 

  
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 

  
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔  
มาตรา ๑๙ บรรดาค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่รัฐวิสาหกิจใดยังมิได้ดําเนินการชําระหรือค้างชําระอยู่

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐวิสาหกิจนั้นชําระให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
แต่ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดที่ค้างชําระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภค  หรือ
สาธารณูปการตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ก็ให้ค่าภาษีที่ค้างชําระนั้นเป็นอันพับไป 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกคืนค่าภาษีหากได้มีการชําระไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๐ ผู้ใดมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา สุขาภิบาล หรือองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่ยังมิได้ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษี หรือยังมิได้ชําระภาษี  หรือ
ชําระภาษียังไม่ครบถ้วน หากผู้นั้นได้ติดต่อขอชําระภาษีตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และได้นําเงินค่าภาษีไปชําระต่อพนักงานเก็บภาษีภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและไม่ต้องเสียค่าปรับหรือเงินเพ่ิมสําหรับเงินค่าภาษีในส่วนที่
มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 



มาตรา ๒๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุที่การจัดเก็บภาษีในปัจจุบันมีขั้นตอนมาก และ
ยังมีวิธีการที่จํากัด อีกทั้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากรัฐวิสาหกิจยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมพอ  
ดังนั้น เพ่ืออํานวยความสะดวกในการชําระภาษีและเพ่ือให้การคิดคํานวณภาษีเกิดความเป็นธรรมยิ่งขึ้น  สมควรปรับปรุง
วิธีการในการจัดเก็บและการชําระภาษีทั้งของรัฐวิสาหกิจและของประชาชนเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น เพ่ือ
เร่งรัดให้มีการชําระภาษีท่ีค้างชําระเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป สมควรกําหนดเวลาให้มีการนําภาษีที่
ค้างมาชําระภายในกําหนด โดยยกเว้นโทษทางอาญา รวมทั้งเงินเพ่ิมและค่าปรับต่างๆ ให้ จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

  
มาตรา ๖ ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้รับประเมินยื่นคําร้องขอให้พิจารณาประเมินใหม่ได้ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเป็นผู้ชี้ขาด เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอํานาจและหน้าที่ดังกล่าว
ให้หน่วยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได้ 

  
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดให้มีองค์การบริหารส่วนตําบลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอีกประเภทหนึ่ง  
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลนอกจากนี้โดยที่ถ้อยคําเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่นในกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินมี
ใช้อยู่หลายคําตามรูปแบบของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่หลากหลาย สมควรปรับปรุงถ้อยคําดังกล่าวเพ่ือให้ครอบคลุมถึง
ราชการส่วนท้องถิ่นทุกประเภท จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกร็ดความรู ้

การจัดเก็บภาษีโรงเรือน 
เอกสารที่ใช้ติดต่อ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา 

 
ขั้นตอนการให้บริการ 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ 
ภาษีชําระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน 
ยื่นแบบประเมินภาษี มกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี 

 
 

 


