
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
   

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราช

โองการดํารัสเหนือเกลา ฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา 
 
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึงที่ดิน

ดวย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยบทมาตราตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและที่ดิน

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

พระราชบัญญัตินี ้
ตอไปเมื่อทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะใชพระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปในทองที่ใด จะ

ไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหขยายออกไปเปนคราวๆ 
 
มาตรา ๔  นับตั้งแตวันที่ใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป และภายในทองที่ซึ่งไดระบุไวตาม

มาตรากอน ใหยกเลิกกฎหมายดังตอไปน้ี 
๑. ประกาศภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมียโทศก จุลศักราช ๑๒๓๒ 
๒. ประกาศแกขอความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงรานตกึแพ ปมะเมียโทศก จุลศักราช 

๑๒๓๒ 
๓. ประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
๔. ประกาศวาดวยการใชประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช๒๔๗๔ 
 

                                                           
๑ รก.๒๔๗๕/๔๙/๕๑/๒๐ 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    

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญตัินี ้ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
“ท่ีดิน” ใหกินความถึง ทางน้ํา บอน้ํา  สระน้ํา ฯลฯ 
“โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ” ใหกินความถึงแพดวย 
“ราคาตลาด” หมายความวา  จํานวนเงินซ่ึงทรัพยสินพรอมท้ังส่ิงท่ีทําเพ่ิมเติมใหดีข้ึน

ท้ังส้ิน (ถามี) ซึ่งจะจําหนายไดในขณะเวลาท่ีกําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี ้
“ผูรับประเมิน” หมายความวา  บุคคลผูพึงชําระคาภาษ ี
“ป” หมายความวา  ปตามปฏิทินหลวง 
“พนักงานเจาหนาท่ี”๒ หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับแบบแสดง

รายการทรพัยสิน ประเมินภาษ ีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
“พนักงานเก็บภาษี”๓ หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหมีหนาท่ีจัดเก็บ รับชําระ 

รวมทั้งเรงรัดใหชําระภาษี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
“รัฐมนตร”ี๔ หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
“กําหนด”๕ 
“รัฐวิสาหกิจ”๖ หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๖  เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี ้ทานใหแบงทรัพยสินออกเปน ๒ประเภท 

คือ 
(๑) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ กับท่ีดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สรางนั้นๆ 
(๒) ที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ  
“ท่ีดินซ่ึงใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ” ตามความหมายแหงมาตรา

นี ้หมายความวา  ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใช
ไปดวยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ 

 

                                                           
๒ มาตรา ๕ บทนิยามคําวา “พนักงานเจาหนาที”่ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓ มาตรา ๕ บทนิยามคําวา “พนักงานเก็บภาษ”ี แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๕ บทนิยามคําวา “รัฐมนตรี” แกไขโดยพระราชบัญญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕ มาตรา ๕ บทนิยามคําวา “กําหนด” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖ มาตรา ๕ บทนิยามคําวา “รัฐวิสาหกิจ” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 

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    

มาตรา ๖ ทวิ๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหแกรัฐวิสาหกิจ
สําหรับพื้นที่ที่เปนบริเวณตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ใชประโยชนโดยตรงของ
รัฐวิสาหกิจนั้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดได 

 
มาตรา ๗๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและกําหนด
กิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ ท้ังน้ี ในสวนท่ีเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีของแตละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๗ ทวิ๙  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาท่ีและพนักงานเก็บภาษ ี
 

ภาค ๑ 
ภาษีโรงเรือน และส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ กับที่ดินซึ่งใช 

ตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้นๆ 
   

 
มาตรา ๘๑๐  ใหผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสิน คือโรงเรือน

หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนกับท่ีดินซ่ึงใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน นั้นในอัตรารอยละ
สิบสองครึ่งของคารายป 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้“คารายป” หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควร
ใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือวาคาเชานั้นคือคารายป แตถาเปนกรณีที่มีเหตุอัน
สมควรท่ีทําใหพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาไดหรือเปนกรณีที่หา
คาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่นใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจประเมินคารายปได โดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พ้ืนท่ีทําเลท่ีต้ัง และบริการสาธารณะท่ี
ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙  ทรัพยสินดังตอไปน้ี ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้ 

                                                           
๗ มาตรา ๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘ มาตรา ๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๙ มาตรา ๗ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 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    

(๑) พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน 
(๒)๑๑ ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสินของการ

รถไฟแหงประเทศไทยที่ใชในกิจการการรถไฟโดยตรง 
(๓) ทรพัยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอันมิใช

เพื่อเปนผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
(๔) ทรัพยสินซ่ึงเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว หรือเปนที่อยูของ

สงฆ 
(๕) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซ่ึงปดไวตลอดปและเจาของมิไดอยูเองหรือให

ผูอื่นอยูนอกจากคนเฝา ในโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชตอเนือ่งกัน 
(๖)๑๒ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางของการเคหะแหงชาติท่ีผูเชาซ้ืออาศัยอยูเองโดยมิไดใช

เปนที่เก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได 
 
มาตรา ๑๐๑๓ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ซ่ึงเจาของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเฝา

รักษา และซึ่งมิไดใชเปนที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม ทานใหงดเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้
ต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนไป 

 
มาตรา ๑๑  ถาโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดยประการ

อื่น ทานใหลดยอดคารายปของทรัพยสินน้ันตามสวนท่ีถูกทําลายตลอดเวลาท่ียังไมไดทําข้ึน แตในเวลานั้น
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ นั้นตองเปนที่ซ่ึงยังใชไมได 

ในกรณีนี้ถาไมมีโรงเรือนอื่นหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ในท่ีดินนั้นทานใหกําหนดคา
ภาษีในเวลาที่กลาวขางบนตามบทบัญญัติในภาค ๒ แหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๒  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ซึ่งทําขึ้นในระหวางปนั้น ทานวาใหเอา

เวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ นั้นไดมีขึ้นและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑ
คํานวณคารายป 

ถาในระหวางปไมมีโรงเรือนอืน่หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ในที่ดินนั้นทานใหกําหนดคา
ภาษีเฉพาะเวลานั้นตามบทบัญญัติในภาค ๒ แหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๓  ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบท่ีสําคัญมีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก 

เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินคาเพื่อใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเล่ือย ฯลฯ ข้ึน
ในโรงเรือนนั้นๆ ในการประเมิน ทานใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งในสามของคารายปของทรัพยสินนั้น 
รวมทั้งสวนควบดังกลาวแลวดวย 
                                                           

๑๑ มาตรา ๙ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๒ มาตรา ๙ (๖) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 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    

 
มาตรา ๑๔  เวลาซึ่งลดคารายปตามภาคนี้ ทานใหคํานวณแตเดือนเต็ม 
 
มาตรา ๑๕  ในทองท่ีซ่ึงไดจัดต้ังสุขาภิบาลแลว หรือจะตั้งขึ้นก็ดี ทานใหแบงผลประโยชน

จากภาษีนั้น ระหวางสุขาภิบาล (สองสวนในสาม) กับรัฐบาล (หนึง่สวนในสาม)  
คาใชจายในการเก็บภาษีทุกอยาง ทานใหรัฐบาลเปนผูเสีย 
 

ภาค ๒ 
ภาษีที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ 

   
 

มาตรา ๑๖  คาภาษีในภาค ๒ นี ้ใหผูรับประเมินชําระปละครั้ง ตามคารายปของทรัพยสิน 
คือ ท่ีดิน ซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ โดยอัตรารอยละเจ็ดแหงคารายปนั้นๆ 

“คารายป” ตามภาค ๒ นี ้ทานกําหนดวาหนึ่งในยี่สิบแหงราคาตลาดของทรัพยสิน 
 
มาตรา ๑๗  ท่ีดินดังตอไปน้ี ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้ 
(๑) ที่ดินของรัฐบาลซึ่งใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 
(๒) ที่ดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการอันมิใชเพื่อ

เปนผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
(๓) ที่ดินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว 
(๔) สุสานสาธารณะ 
 

ภาค ๓ 
วิธีดําเนินการประเมินและจดัเก็บภาษี 
ซึ่งกลาวในภาค ๑ และภาค ๒ 

หมวด ๑ 
การประเมิน 

   
มาตรา ๑๘  คารายปของปท่ีลวงแลวนั้น ทานใหเปนหลักสําหรับการคํานวณคาภาษีซึ่ง

จะตองเสียในปตอมา 
 



   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    

มาตรา ๑๙๑๔  ใหผูรับประเมินยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตอพนักงาน
เจาหนาท่ีในทองท่ีซ่ึงทรัพยสินน้ันต้ังอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกปแตถาในปท่ีลวงมาแลวมีเหตุ
จําเปนอันเกิดจากสาธารณภยัหรือเหตุพนวิสัยที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
เลื่อนกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมไดรับแบบพิมพตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการจัดเก็บภาษี พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจมีหนังสือสอบถามผูเชาหรือผูครองทรัพยสิน
เพื่อใหตอบขอความตามแบบพิมพเชนเดียวกันไดและผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตองตอบขอสอบถามใน
แบบพิมพดังกลาว แลวสงคืนใหพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือสอบถาม ใน
กรณีเชนนี้ผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตองอยูในบทบังคับและมีความรับผิดเชนเดียวกับผูรับประเมินเพียง
เทาที่เกี่ยวกับการสอบถามขอความ 

 
มาตรา ๒๐๑๕  ใหผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบพิมพตาม

ความเปนจริงตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมทั้ง
ลงวันท่ี เดือน ป และลายมือชื่อของตนกํากับไว แลวสงคืนไปยังพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีทรัพยสิน
น้ันต้ังอยู 

การสงแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง จะนําไปสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอ่ืนไปสงแทน หรอื
สงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาท่ีก็ได 

ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันที่สงทางไปรษณียเปนวันยื่นแบบพิมพ 
 
มาตรา ๒๑  ทานใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพิจารณาแบบใบแจงรายการนี้ และถาเห็น

จําเปนก็ใหมีอํานาจส่ังใหผูรับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติมละเอียดย่ิงขึ้น และถาจะเรียกใหนํา
พยานหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการนั้นก็เรียกได 

 
มาตรา ๒๒  ถาพนักงานเจาหนาที่มิไดรับคําตอบจากผูรับประเมินภายในสิบวันหรือไดรับ

คําตอบอันไมเพียงพอไซร ทานใหมีอํานาจออกหมายเรียกผูรับประเมินมา ณ สถานท่ีซ่ึงเห็นสมควร และ
ใหนําพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพยนั้นๆ มาแสดงตามซึ่งเห็นจําเปน กับใหมีอํานาจซักถามผูรับ
ประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น 

มาตรา ๒๓  เพื่อประโยชนในการประเมิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะเขาไปตรวจ
ตราทรัพยสินไดดวยตนเองตอหนาผูรับประเมิน ผูเชาหรือผูครอง หรือผูแทน ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น
และพระอาทิตยตก และเมื่อผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอง ไดรับคําขอรองแลว ก็จะตองใหความสะดวก
ตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจตรานั้น ในการนี้ผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอง จะตอง
ไดรับแจงความเปนลายลักษณอักษรใหทราบไมต่ํากวาสี่สิบแปดชั่วโมงกอนตรวจ 

                                                           
๑๔ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๕ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 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    

 
มาตรา ๒๔  เม่ือไดไตสวนตรวจตราแลว ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ที่จะกําหนด 
(ก) ประเภทแหงทรพัยสินตามมาตรา ๖ 
(ข) คารายปแหงทรัพยสิน 
(ค) คาภาษีท่ีจะตองเสีย 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงรายการตามท่ีไดกําหนดไวนั้นไปยังพนักงานเก็บภาษ ีให

พนักงานเก็บภาษีแจงรายการประเมินไปใหผูรับประเมินทรัพยสินในทองที่ของตนทราบโดยมิชักชา 
 
มาตรา ๒๔ ทวิ๑๖  ผูรับประเมินผูใดไมยื่นแบบพิมพแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน

และที่ดินตามมาตรา ๑๙ หรือยื่นแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงานเจาหนาท่ี
มีอํานาจประเมินและใหมีการแจงการประเมินยอนหลังใหผูรับประเมินเสียภาษีตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ี
ประเมินได 

การประเมินตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในกําหนดเวลา ดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีไมยื่นแบบพิมพ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔ 

ยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาท่ีกําหนดใหย่ืนแบบพิมพตามมาตรา ๑๙ 
(๒) ในกรณียื่นแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี

อํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔ ยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาท่ีกําหนดใหย่ืน
แบบพิมพตามมาตรา ๑๙ 

 
มาตรา ๒๕  ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในการประเมินไซร ทานวาอาจยื่นคํารองตออธิบดี

กรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาล ตามแตจะไดกําหนดไว เพื่อขอใหพิจารณาการประเมินนั้นใหม โดย
วิธีการดังจะไดกลาวตอไป 

 
มาตรา ๒๖  คํารองทุกๆ ฉบับ ใหเขียนในแบบพิมพซึ่งกรมการอําเภอจาย เมื่อผูรับ

ประเมินลงนามแลวใหสงตอกรมการอําเภอในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเวลาสิบหาวันนับตั้งแต
วันที่ไดรับแจงความตามมาตรา ๒๔ นั้นเพื่อใหสงตอไปยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล 
แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๗  ถาคํารองยื่นภายหลังเวลาซึ่งกําหนดไวในมาตรากอน ทานใหอธิบดี

กรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจงความใหผูรับประเมินทราบวาหมดสิทธิที่จะใหพิจารณา
การประเมินใหม และจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้นเปนจํานวนเด็ดขาด เมื่อเปนดังนี้ หามไมใหนําคดีขึ้นสู
ศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น 

 

                                                           
๑๖ มาตรา ๒๔ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 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    

มาตรา ๒๘  เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล แลวแตกรณี ได
รับคํารองแลว มีอํานาจออกหมายเรียกผูรองมาซักถาม แตตองใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน 

 
มาตรา ๒๙  ผูรองผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน หรอื

สมุหเทศาภิบาล หรือไมยอมใหซักถาม หรือไมตอบคําถาม หรือไมนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนคํารอง
ของตนเม่ือเรียกใหนํามา ทานวาผูนั้นหมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการประเมินใหม และจํานวนเงินซึ่ง
ประเมินไวนั้นเปนจํานวนเดด็ขาด แตทั้งนี้ไมใหเปนการปลดเปลื้องผูรองใหพนจากความรับผิดในการแจง
ความเท็จโดยเจตนาหรือโดยที่รูอยูแลววาเปนเท็จ 

 
มาตรา ๓๐ คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ใหแจงไปยังผูรอง

เปนลายลักษณอักษร ถามีการลดจํานวนเงินท่ีประเมินไวเปนจํานวนเทาใดก็ใหแจงไปยังพนักงานเจาหนาท่ี 
เพื่อจะไดแกไขบัญชีการประเมินตามคําชี้ขาดนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรอื

สมุหเทศาภิบาล จะนําคดีไปสูศาลเพื่อแสดงใหศาลเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกก็ได แตตองทําภายใน
สามสิบวัน นับแตวันรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด 

ถาอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลชี้ขาดวาผูรับประเมินหมดสิทธิท่ีจะใหการ
ประเมินของตนไดรับพิจารณาใหมตามมาตรา ๒๙ หามไมใหนําคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมาย
ซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น 

ในกรณีที่ผูรับประเมินซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไมพอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่งเนื่องจากเห็น
วาจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้น มีจํานวนที่สูงเกินสมควรใหรัฐวิสาหกิจนั้นนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําชี้ขาดตามมาตรา ๓๐ ในการนี้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจให
ลดหยอนคารายปใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด๑๗ 

 
มาตรา ๓๒  เม่ือคําพิพากษาที่สุดของศาลซึ่งแกคําชี้ขาดของอธิบดีกรสรรพากร หรอื

สมุหเทศาภิบาลนั้นไดสงไปใหพนักงานเจาหนาที่ทราบแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีแกบัญชีการประเมินให
ถูกตองโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๓  การขอยกเวน ขอใหปลดภาษีหรือขอลดคาภาษีตามความในภาค๑ และภาค 

๒ นั้น ผูรับประเมินตองเขียนลงในแบบพิมพที่ย่ืนตอกรมการอําเภอทุกๆ ปพรอมดวยพยานหลักฐานท่ีจะ
สนบัสนนุ เพื่อวาพนักงานเจาหนาท่ีจะไดสามารถสอบสวนใหแนนอนโดยการไตสวน หรือวิธีอื่นวาคํารอง
ขอนั้นมีมูลดีและควรจะใหยกเวนหรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม 

                                                           
๑๗ มาตรา ๓๑ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 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    

 
มาตรา ๓๔  ถาพนักงานเจาหนาที่สั่งยกคําขอยกเวนหรือคําขอใหปลดภาษีหรือลดคาภาษี

ก็ใหแจงคําชี้ขาดไปยังผูรับประเมิน และผูรับประเมินมีสิทธิเชนเดียวกับในเรื่องที่ไดบงไวในหมวดนี้ที่วา
ดวยการประเมิน 

 
มาตรา ๓๕  ในการกําหนดคาภาษีนั้น เศษที่ต่ํากวาครึ่งสตางคใหปดทิ้งถาครึ่งสตางคขึ้น

ไป ใหนับเปนหนึ่งสตางค 
 
มาตรา ๓๖  หนังสือแจงความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี ้จะใหคนนําไปสงหรือ

จะสงโดยทางจดหมายไปรษณยีลงทะเบียนก็ได ถาใหคนนําไปสงเม่ือผูสงไมพบผูรับไซรจะสงใหแกบุคคล
ใด ซึ่งมีอายุเกินยี่สิบปที่อยูในบานเรือนหรือสํานักการคาของผูรับก็ได และการสงเชนนี้ใหถือวาเปนการ
พอเพียงตามกฎหมาย 

ถาหาตัวผูรับมิไดและไมมีบุคคลที่จะรับดังกลาวขางบนไซร ทานวาอาจสงโดยวิธีปด
หนังสือแจงความหรือหมายนั้นในที่ที่เห็นไดถนัดที่ประตูบานผูรับหรือโฆษณาในหนังสือพิมพทองที่ก็ได 

 
มาตรา ๓๗  ถาผูรับประเมินจะตองลงนามในแบบพิมพใดตามพระราชบัญญัตินี้ ทานวา

จะมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัวแทนลงนามก็ได ถาผูรับประเมินไดรับหมายเรียกตัวตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากที่กลาวในหมายเรียกวาตองไปเอง ทานวาจะมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษรให
ตัวแทนไปแทนตัวก็ได 

แตพนักงานเจาหนาท่ีตองพอใจวาผูแทนนั้นไดรับมอบอํานาจโดยชอบตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

 
หมวด ๒ 
การเก็บภาษ ี

   
 
มาตรา ๓๘๑๘  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีนําคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษีภายในสามสิบ

วันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนต้ังอยู หรือสถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ 
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน 

การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง 
ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามวรรคหน่ึงก็ได โดยสั่งจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 
หรือโดยการชําระผานธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

                                                           
๑๘ มาตรา ๓๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 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    

การชําระภาษีใหถือวาไดมีการชําระแลวในวันที่พนักงานเก็บภาษีไดลงลายมือชื่อใน
ใบเสร็จรับเงิน เวนแตการชําระภาษีตามวรรคสอง ใหถือวาวันสงทางไปรษณีย วันชําระผานธนาคาร หรอื
วันชําระโดยวิธีอื่นตามที่กําหนด แลวแตกรณี เปนวันชําระภาษี 

 
มาตรา ๓๘ ทวิ๑๙  การชําระคาภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้รฐัมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดใหมีการผอนชําระก็ได 
วงเงินคาภาษีท่ีจะมีสิทธิผอนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการผอนชําระ ให

เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  ถามีผูยื่นฟองตอศาลตามความในมาตรา ๓๑ ทานหามมิใหศาลประทับเปน

ฟองตามกฎหมาย เวนแตจะเปนที่พอใจศาลวาผูรับประเมินไดชําระคาภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนดตองชําระ 
เพราะเวลาซึ่งทานใหไวตามมาตรา ๓๘ นั้นไดส้ินไปแลว หรือจะถึงกําหนดชําระระหวางที่คดียังอยูในศาล 

ถาศาลตัดสินใหลดคาภาษี ทานใหคืนเงินสวนท่ีลดนั้นภายในสามเดือน โดยไมคิดคา
อยางใด 

 

                                                           
๑๙ มาตรา ๓๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 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    

มาตรา ๔๐  คาภาษีนั้น ทานใหเจาของทรัพยสินเปนผูเสีย 
แตถาที่ดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นๆ เปนของคนละเจาของ เจาของ

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ตองเสียคาภาษีท้ังส้ิน ในกรณีเชนนั้นถาเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอื่นๆ ไมเสียภาษี ทานวาการขายทรัพยสินทอดตลาดของผูนั้นตามมาตรา๔๔ ใหรวมขายสิทธิ
ใดๆ ในที่ดินอันเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ยังคงมีอยูนั้นดวย 

 
มาตรา ๔๑  ถาผูรับประเมินยื่นคํารองและปรากฏวาผูรับประเมินไดเสียหายเพราะ

ทรัพยสินวางลงหรือทรัพยสินชํารุดถึงจําเปนตองซอมแซมในสวนสําคัญ ทานวาพนักงานเจาหนาท่ีจะลดคา
ภาษีลงตามสวนท่ีเสียหาย หรือปลดคาภาษีทั้งหมดก็ได 

ถาผูรองไมพอใจ ทานวาจะรองขอใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลพิจารณา
อีกชั้นหนึ่งก็ได คําตัดสินของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลนั้นทานวาเปนคําตัดสินเด็ดขาด 

 
หมวด ๓ 
คาภาษีคาง 

   
 

มาตรา ๔๒  ถาคาภาษีมิไดชําระภายในเวลาที่ไดกําหนดในหมวด ๒ ไซร ทานวาเงินคา
ภาษีนั้นคางชําระ 

 
มาตรา ๔๓  ถาเงินคาภาษีคางชําระ ทานใหเพิ่มจํานวนขึ้นดังอัตราตอไปนี้ 
(๑) ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๘ใหเพ่ิม

รอยละสองคร่ึงแหงคาภาษีท่ีคาง 
(๒) ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพิ่มรอยละหาแหงคาภาษีที่คาง 
(๓) ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพิ่มรอยละเจ็ดครึ่งแหงคาภาษีท่ีคาง 
(๔) ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพ่ิมรอยละสิบแหงคาภาษีท่ีคาง 
 
มาตรา ๔๔๒๐  ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนตามมาตรา ๔๓ ให

ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซ่ึงคางชําระ
คาภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเปนคาภาษ ีเงินเพิ่ม คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือ
ออกหมายยึด 

การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหปฏิบัติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 

 

                                                           
๒๐ มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 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    

มาตรา ๔๕  ถาคาภาษีคางอยูและยังมิไดชําระขณะเมื่อทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปน
ของเจาของใหมโดยเหตุใดๆ ก็ตาม ทานวาเจาของคนเกาและคนใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน 

 
ภาค ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๖  ผูใดละเลยไมแสดงขอความตามท่ีกลาวไวในมาตรา ๒๐ เวนแตจะเปนดวย

เหตุสุดวิสัย ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 
มาตรา ๔๗  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงาน

เจาหนาที ่ไมแจงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือไมตอบ
คําถามเมื่อพนักงานเจาหนาท่ีซักถาม ตามความในมาตรา ๒๑ และ ๒๒ ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 
มาตรา ๔๘  ผูใด 
(ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจย่ืนขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอัน

เปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคา
รายปแหงทรัพยสินตามท่ีควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหน่ึงอยางใด
ทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี 

ทานวาผูน้ันมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



   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    

บัญชีแสดงทองที่ใชพระราชบัญญัติภาษี 
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

   
 

พระราชบัญญัตินี้ใหใชในจังหวัดพระนคร ภายในเขตจัดการสุขาภิบาล ดังไดประกาศเมื่อ
วันที ่๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๖ คือ 

ตามแนวฝงตะวันออกแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตปากคลองสามเสนลงไปถึงถนนสาทรฝงใต 
เลียบไปตามถนนสาทร ถนนวทิยุ ตัดเสนตรงไปคลองสามเสน เลียบไปตามคลองสามเสนฝงใต จนออก
ปากคลองบรรจบแนวฝงแมน้ําเจาพระยาโดยรอบ 

กับใหมีอาณาเขตหางจากถนนสาทรฝงใต ถนนวิทยุ และเสนตรงไปคลองสามเสนออกไป
ทางทิศใตอีกสิบหาเสน 

อัมพิกา/แกไข 
๒๕/๒/๔๕ 

A+B(C) 



   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    

 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕๒๑ 
 

มาตรา ๔  ต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนไปใหยกเลิกภาษีท่ีดินซ่ึงมิไดใชตอเน่ืองกับ
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนๆ ตามภาค ๒ มาตรา ๑๖, ๑๗ แหงพระราชบัญญตัิภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 
มาตรา ๕  ต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนไปใหลดคาภาษีตามมาตรา ๘ แหง

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงกําหนดเก็บโดยอัตรารอยละสิบหาแหงคา
รายปลงเปนเก็บโดยอัตรารอยละสิบสองกึ่งแหงคารายป 

 
สุนันทา/แกไข 
๑๒/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕๒๒ 
 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 

สุนันทา/แกไข 
๑๒/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
 

 
 

                                                           
๒๑ รก.๒๔๗๕/-/๒๕๙/๑๔ สิงหาคม ๒๔๗๕ 
๒๒ รก.๒๔๘๕/๒๙/๙๐๑/๒๘ เมษายน ๒๔๘๕ 



   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    

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๓ 
 

มาตรา ๑๙  บรรดาคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่รัฐวิสาหกิจใดยังมิไดดําเนินการชําระหรือ
คางชําระอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐวิสาหกิจนั้นชําระใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดที่คางชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดินเปนรัฐวิสาหกิจท่ี
ประกอบกิจการสาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ก็ใหคาภาษีที่คางชําระนั้น
เปนอันพับไป 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไมกอใหเกิดสิทธิเรียกคืนคาภาษีหากไดมีการชําระไปแลวกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๐  ผูใดมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยาสุขาภิบาล 

หรือองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี แตยังมิไดย่ืนแบบพิมพแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี 
หรือยังมิไดชําระภาษี หรือชําระภาษียังไมครบถวน หากผูนั้นไดติดตอขอชําระภาษีตามมาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และไดนําเงินคาภาษีไปชําระ
ตอพนักงานเก็บภาษีภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษ
ทางอาญาและไมตองเสียคาปรับหรือเงินเพิ่มสําหรับเงินคาภาษีในสวนที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยเหตุท่ีการจัดเก็บภาษีในปจจุบันมี
ขั้นตอนมาก และยังมีวิธีการที่จํากัด อีกทั้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากรัฐวิสาหกิจยังไมมี
บทบัญญัติที่ชัดเจนและเปนธรรมพอ  ดังน้ัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระภาษีและเพื่อใหการคิด
คํานวณภาษีเกิดความเปนธรรมยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงวิธีการในการจัดเก็บและการชาํระภาษีทั้งของ
รัฐวิสาหกิจและของประชาชนเสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน นอกจากนั้น เพื่อเรงรัดใหมีการชําระภาษีที่คาง
ชําระเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นตอไป สมควรกําหนดเวลาใหมีการนําภาษีที่คางมาชําระ
ภายในกําหนด โดยยกเวนโทษทางอาญา รวมทั้งเงินเพิ่มและคาปรับตางๆ ให จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/แกไข 
๒๕/๒/๔๕ 

A+B(C) 

                                                           
๒๓ รก.๒๕๓๔/๑๙๖/๑พ/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๔ 
 

มาตรา ๖  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหผูรับประเมินยื่นคํารองขอใหพิจารณาประเมิน
ใหมไดใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูช้ีขาด เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น  ทั้งนี้ผูบริหารทองถิ่น
อาจมอบอํานาจและหนาท่ีดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหมีองคการบริหารสวนตําบลและเปนราชการสวน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อให
ครอบคลุมถึงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลนอกจากนี้โดยที่ถอยคํา
เกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่นในกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินมีใชอยูหลายคําตามรูปแบบของ
ราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีอยูหลากหลาย สมควรปรับปรุงถอยคําดังกลาวเพื่อใหครอบคลุมถึงราชการสวน
ทองถิ่นทุกประเภท  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
สุนันทา/แกไข 
๑๒/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
 

 
 
 

พชร/พรพิมล  จัดทํา  
    ๐๖/๐๓/๔๖ 
 
 

                                                           
๒๔ รก.๒๕๔๓/๑๖ก/๓๘/๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 


