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บทน ำ 

 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสว่นต าบล เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานสว่นต าบล พ.ศ.2558  ประกาศ ลงวันที่  24  ธันวาคม  

2558  ได้วางหลักการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานสว่นต าบล  โดยยึดหลักระบบการ

บรหิารผลงาน  (Performance Management) เป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ และบูรณาการ  ที่มีผลต่อ

ความส าเร็จที่ย่ังยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนนิการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดัน

ให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ

ราชการในระดับองค์กร  หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 

 คู่มือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการ และพนักงานสว่น

ต าบล มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และล าดับขั้นตอนของเอกสาร  

งานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  สามารถบริการประชาชนได้อยา่งเต็มที่  อย่างมีประสทิธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
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ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน    ความหมาย 

            ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนน้ัน ๆ 

และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเน่ืองกับสิ่งปลูกสร้างน้ัน 

          - โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตกึแถว ร้านค้า ส านักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ 

โรงพยาบาล โรงเรียน อพารท์เม้นท์ สนามมวย คลังสินค้า ฯลฯ 

          - สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ า คานเรือ ซึ่งมลีักษณะการ

ก่อสร้าง ติดกับที่ดินเป็นการถาวร 

          - ที่ดินซึ่งใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ที่ดิน ซึ่งปลูกโรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบรเิวณต่อเน่ืองกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปดว้ยกันกับโรงเรือน 

          - ผู้มีหนา้ที่เสยีภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจา้ของทรัพย์สิน 

 กำรประเมินภำษีโรงเรอืนและที่ดินตำมมำตรำ  8 

ให้ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพย์สิน คือโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้าง

อย่างอื่นกับที่ดนิซึ่งใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นน้ัน ในอัตรารอ้ยละสบิสอง

ครึ่งของค่ารายปี 

ค่ารายปี หมายความว่า จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินน้ันสมควรให้เชา่ได้ในปีหน่ึงๆ 

ในกรณีที่ทรัพย์สินน้ันให้เช่า ให้ถอืว่าค่าเช่าน้ันคือค่ารายปี แตถ่้าเป็นกรณีที่มีเหตุอัน

สมควรที่ท าให้ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นว่าค่าเชา่น้ันมิใช่จ านวนเงินอันสมควรที่จะให้เชา่ ได้ หรือ

เป็นกรณีที่หาค่าเชา่ไมไ่ด้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินด าเนนิกิจการเอง หรือดว้ยเหตุประการอืน่ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปีโดยค านึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาด พื้นที่ ท าเล 

และบรกิารสาธารณะที่ทรัพย์สนิน้ันได้รับประโยชน์ ทั้งนีต้ามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา 

 

ข้ันตอนกำรช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 

          1. เจ้าของทรัพย์สิน (ผู้รับประเมิน) จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสยีภาษี (ภ.ร.ด.2)  ณ 

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง  ภายในเดอืนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ผู้ใด 
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ละเลยไมย่ื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไมเ่กิน  200 บาท และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 

10 ปี) 

         2. เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี  (แบบ ภ.ร.ด.8)  จะต้องช าระค่าภาษีภายใน 

30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี 

อัตรำค่ำภำษีโรงเรอืนและที่ดิน 

             ผู้รับประเมินจะต้องเสยีค่าภาษีในอตัรารอ้ยละ  12.5  ของค่ารายปี    

กำรไม่ช ำระภำษีโรงเรอืนและที่ดินภำยในก ำหนดเวลำ 

            กรณีผู้รับประเมินไมช่ าระค่าภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ไดรั้บแจ้งประเมินค่าภาษี

จะต้องเสยีเงินเพ่ิมอีกดังน้ี 

ถ้าค้างช าระไม่เกิน  1 เดอืน นับแต่วันพ้นก าหนด จะต้องเสยีเงินเพ่ิมร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี 

ถ้าค้างช าระเกิน  1 เดอืน แตไ่มเ่กิน 2 เดอืน จะต้องเสยีเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ของค่าภาษี 

ถ้าค้างช าระเกิน  2 เดอืน แตไ่มเ่กิน 3 เดอืน จะต้องเสยีเงินเพ่ิมร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี 

ถ้าค้างช าระเกิน  3 เดอืน แตไ่มเ่กิน 4 เดอืน จะต้องเสยีเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษี 

                ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ.2475  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.

2543 มาตรา 44 ก าหนดว่า ถ้ามไิด้มกีารช าระค่าภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดอืนให้ผู้บรหิารท้องถิ่นมี

อ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างช าระค่าภาษีเพ่ือ

น าเงินมาช าระเป็นค่าภาษีเงินเพ่ิม 

 

 

 



-3- 

กำรย่ืนอุทธรณ์ 

                เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแลว้ ไมพ่อใจในการประเมินค่าภาษี 

ให้ย่ืนค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันที่ไดรั้บแจ้งการประเมิน

ภาษี (ภ.ร.ด.8) 

***กำรแจ้งห้องว่ำงและพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ ให้แจ้งภำยในวันที่ 1๐ ของทุกเดือน               

ณ  งำนจัดเก็บรำยได้  กองคลัง*** 

กำรบรหิำรกำรจัดเก็บภำษีโรงเรอืนและที่ดนิ 

      (1)  ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลรอบเวียง ตรวจสอบว่าไดม้ีประกาศแตง่ต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ 

และพนักงานเก็บภาษีที่ระบุช่ือ  และต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งต้ังไว้ปัจจุบันหรือไม ่เน่ืองจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี  มีหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ  จึงต้องระบุชื่อ  และต าแหน่งของ

ผู้เป็นพนักงานน้ัน ๆ  อย่างถูกต้องเพ่ือมิให้เป็นข้อบกพร่องเมื่อตอ้งมีการด าเนนิคดีตามกฎหมาย 

          (2) ให้แตง่ต้ังปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และแต่งต้ังผู้อ านวยการ

กองคลัง เป็นพนักงานเก็บภาษี ให้รายงานเหตุผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบดว้ย 

          (3) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บภาษีที่แต่งต้ังไว้น้ันไมอ่ยู่หรือไมอ่าจปฏิบัติ

หน้าที่ไดเ้ป็นการช่ัวคราว  ให้แตง่ต้ังพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบล  ในต าแหน่งรองลงมา เป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี ปฏิบัตหิน้าที่แทนเป็นคร้ังคราว 

 เมื่อครบก าหนดเวลายื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน ตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบล ประกาศ 

และได้ส่งหนังสือเตือนให้มายื่นแบบแลว้ แตเ่จ้าของทรัพย์สินไมม่าย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2  นอกจาก

จะไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนตามที่กล่าวในข้อ ( 8 ) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี

หนังสือแจ้งไปยังผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินน้ัน ตามความในมาตรา 19  วรรคสอง เพ่ือให้ผู้เช่า

หรือผู้ครองทรัพย์สินเป็นผูแ้จ้งรายการทรัพย์สินแทน 

 การสง่หนังสือสอบถาม (แบบ ภ.ร.ด.2 ข.) ไปยังผู้เชา่หรือผู้ครองทรัพย์สิน องค์การบรหิาร

สว่นต าบล ควรมอบให้เจ้าหน้าที่น าสง่เอง เพ่ือจะได้มโีอกาสช้ีแจงรายละเอียดให้ผู้เชา่หรือผู้

ครองทรัพย์สินน้ันทราบ 

 

http://archive.wunjun.com/userspatax/9/94.html#msg444
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 ผู้เชา่หรือผู้ครองทรัพย์สิน ต้องกรอกแบบแจ้งรายการในฐานะผูเ้ช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินน้ัน ลง

ในแบบพมิพ์ ภ.ร.ด.2 ค. และ ภ.ร.ด.2 ง. กรณีแบบพมิพ์ขาดข้อความที่จ าเป็นส าหรับการ

ประเมินให้องค์การบรหิารส่วนต าบล ระบุข้อความที่ต้องการให้กรอกเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้ 

 เมื่อได้รับแบบแจ้งรายการจากผู้เชา่หรือผู้ครองทรัพย์สินน้ันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ค านวณ

ค่ารายปีและประเมินค่าภาษีตามข้อ"แนวทางการค านวณรายปี และการประเมินค่าภาษี

โรงเรือนและที่ดิน"  แล้วแจ้งให้พนักงานเก็บภาษีด าเนินการต่อไป 

 ถ้าผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินไมใ่ห้ความร่วมมือ ก็อาจมีความผิดและตอ้งโทษเช่นเดยีวกับ

เจ้าของทรัพย์สิน 

 ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเสยีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไม่มผีู้เชา่หรือผู้ครองในเวลาที่เจ้าหน้าที่ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบล ไปตดิต่อก็ให้ด าเนินการสบืหาผู้เป็นเจ้าของ ผูเ้ช่า หรือผู้ครอง

ทรัพย์สินต่อไปจนกว่าจะได้พบ โดยให้บันทึกเร่ืองราวไว้เป็นหลักฐานเสนอให้หัวหน้าผู้บริหาร

ท้องถิ่น (ประธานองค์การบรหิารส่วนต าบล  ผูว้่าราชการจังหวัด ) ทราบทุกราย 

           (4) ผู้รับประเมินต้องน าเงินค่าภาษีมาช าระทั้งจ านวนภายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันถัด

จากวันที่ไดรั้บแจ้งความการประเมิน (31 วันนับจากวันที่ไดแ้จ้งประเมิน) เมื่อพ้นก าหนดเวลา

ดังกล่าวถือว่าค้างช าระภาษีห้ามผ่อนช าระค่าภาษีหรือแบ่งช าระเป็นงวด 

           (5) แม้ว่าผู้รับประเมินจะยื่นค าร้องตอ่คณะผู้บรหิารท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน

ต าบล) เพ่ือขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ หรือได้น าคดขีึน้สูศ่าล ก็ยังต้องน าเงินค่าภาษีมา

ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดเช่นกัน  

            (6) การช าระภาษีเกินก าหนดเวลา จะตอ้งเสยีเงินเพ่ิมดังบัญญัติไว้ในมาตรา 43  

            (7) หากผู้รับประเมิน ไมส่ามารถช าระค่าภาษีทั้งจ านวนได้ในคราวเดยีว องค์การ

บรหิารส่วนต าบล อาจอนุโลมให้แบ่งช าระไดไ้ม่เกิน 3 ครัง้ ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยวิธีรับฝากไว้เป็น

เงินนอกงบประมาณก่อน เมื่อได้รับฝากครบแลว้ จึงถอนมาช าระค่าภาษีทั้งจ านวน ทั้งนีต้้องอยู่

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับประเมินได้รับแจ้งความการประเมิน  (ค่าภาษีต้องมากกว่าหรือ

เท่ากับ 9,000 บาท) 

           (8) กรณีที่แบ่งช าระค่าภาษีค้างช าระ (เกินกว่า 30 วัน นับตัง้แตว่ันถัดจากวันที่ไดรั้บ

แจ้งความการประเมิน) ก็อาจอนุโลมให้ถอืปฏบิัตไิด้ แตจ่ะต้องค านวณเงินขณะช าระภาษีที่ค้าง

ช าระน้ันดว้ย และต้องไม่เกินเวลา 4 เดอืน นับตัง้แตค่รบเวลา 31 วัน  

           (9) ถ้าผู้ค้างช าระภาษีไม่น าเงินค่าภาษี และเงินเพ่ิมมาช าระภายใน 4 เดอืน นับตัง้แต่

ครบ 31 วันแลว้ ให้พนักงานเก็บภาษีรายงานตามล าดับให้หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น (ประธาน

คณะกรรมการบรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการจังหวัด) ทราบเพ่ือสั่งให ้
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ด าเนนิการยึดทรัพย์สนิของผู้ค้างช าระภาษี มาขายทอดตลาดเอาเงินมาช าระ ค่าภาษี 

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยโดยไมต้่องขอให้ศาลส่ัง 

          (10) การยึด อายัดทรัพย์สนิ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวิธพิีจารณา

ความแพ่ง และให้ปฏิบัติโดยเร็วเพ่ือมิให้เจ้าของทรัพย์สินจ าหน่ายจ่ายโอน หรือยักยอกซ่อนเร้น

ทรัพย์สินน้ันเสยีก่อน 

         (11) ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลควรเรยีกประชุม เจ้าหน้าที่กองคลัง  นิติกร และ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รว่มกันวางแผนและก าหนดการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินให้

เสร็จสิ้น ภายในเดอืนธันวาคม เพ่ือให้เริ่มลงมอืปฏิบัตงิานไดต้ั้งแต่เดอืนมกราคม เป็นต้นไป  

         (12) การประชาสัมพันธ์ เป็นหัวใจส าคัญที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน องค์การ

บรหิารส่วนต าบล  ควรใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธกีารที่มีประสทิธิภาพ และก่อให้เกิดความ

ร่วมมือจากประชาชนให้ได้มากที่สุด 

          (13) แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นข้อมูลส าคัญที่จะช่วยให้การจัดเก็บภาษี

ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย องค์การบรหิารส่วนต าบล  จึงต้องตรวจสอบปรับข้อมูลให้เป็นปัจจบุัน

เสมอ การน าเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เป็นวิธหีน่ึงที่จะท าให้ทราบข้อบกพร่องของแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน 

           (14)  อปท.ต้องการอบรมเจ้าหน้าที่ทกุคน เพ่ือทบทวนความรูค้วามเข้าใจในการ

ปฏิบัตงิานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอย่างสม่ าเสมอ 

           (15)  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับนับตัง้แตห่ัวหน้าผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบล ตอ้ง

เอาใจใสต่รวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระยะ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าหรือ

อุปสรรคข้อขัดข้อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการแก้ไขไดท้ันเหตุการณ์ 
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พระราชบัญญัติ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

พุทธศักราช 2475 

------ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธปิก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกล้า ฯ ให้ประกาศ

จงทราบทั่วกนัว่าโดยที่ทรงพระราชด าริเหน็สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึงที่ดินด้วย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้ นไว้โดยบทมาตราต่อไปน้ี 

 

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475" 

 

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช2475*[รก.2475/-/51/20 เมษายน 2475] 

 

มาตรา 3* พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้เฉพาะแต่ในท้องที่ซ่ึงได้ระบุไว้ในบัญชีต่อท้ายพระราชบัญญัติน้ี 

ต่อไปเม่ือทรงพระราชด าริเหน็สมควรจะใช้พระราชบัญญัติน้ีขยายออกไปในท้องที่ใด จะได้มีประกาศพระบรมราชโองการ

ให้ขยายออกไปเป็นคราว ๆ*[ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 209 ก าหนดให้จังหวัดจัดเกบ็ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดินส าหรับท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลเป็นรายได้ของจังหวัด] 

 

มาตรา 4 นับตั้งแต่วันที่ใช้พระราชบัญญัติน้ีเป็นต้นไป และภายในท้องที่ซ่ึงได้ระบุไว้ตามมาตราก่อน ให้ยกเลิกกฎหมาย

ดังต่อไปน้ี 

1. ประกาศภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศก จุลศักราช 1232 

2. ประกาศแก้ข้อความในประกาศเกบ็ภาษีเรือโรงร้านตึกแพปีมะเมียโทศก จุลศักราช 1232 

3. ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร้าน พุทธศักราช 2474 

4. ประกาศว่าด้วยการใช้ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร้านพุทธศักราช 2474 

 

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติน้ี ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เหน็เป็นอย่างอืน่ 

"ที่ดิน" ให้กนิความถึง ทางน า้ บ่อน า้ สระน า้ ฯลฯ 

"โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ" ให้กนิความถึงแพด้วย 

"ราคาตลาด" หมายความว่า จ านวนเงินซ่ึงทรัพย์สินพร้อมทั้งสิ่งที่ท า 

เพ่ิมเติมให้ดีขึ้นทั้งสิ้น (ถ้ามี) ซ่ึงจะจ าหน่ายได้ในขณะเวลาที่ก าหนดราคา 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

"ผู้รับประเมิน" หมายความว่า บุคคลผู้พึงช าระค่าภาษี 

"ปี" หมายความว่า ปีตามปฏทิินหลวง 



                                                                                             -๑๕- 

 

"พนักงานเจ้าหน้าที่"* หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ประเมินภาษี และ

ปฏบัิติหน้าที่อืน่ตามที่กฎหมายก าหนด [นิยามน้ี แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

"พนักงานเกบ็ภาษี"* หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่จัดเกบ็ รับช าระ รวมทั้งเร่งรัดให้ช าระภาษี และปฏบัิติ

หน้าที่อืน่ตามที่กฎหมายก าหนด [นิยามน้ี แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

"รัฐมนตรี"* หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี[นิยามน้ี แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2534]"ก าหนด"* [นิยามน้ี ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2534] 

"รัฐวิสาหกจิ"* หมายความว่า รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีาร 

งบประมาณ [นิยามน้ีเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534] 

 

มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ี ท่านให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ กับที่ดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างน้ัน ๆ 

(2) ที่ดินซ่ึงมิได้ใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ  

"ที่ดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ" ตามความหมายแห่งมาตราน้ี หมายความว่า ที่ดนิซ่ึงปลูก

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ และบริเวณต่อเน่ืองกนัซ่ึงตามปกติใช้ไปด้วยกนักบัโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างน้ัน ๆ  

 

มาตรา 6 ทวิ* ให้รัฐมนตรีมีอ านาจยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่รัฐวิสาหกจิส าหรับพ้ืนที่ที่เป็นบริเวณต่อเน่ืองกบั

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ที่ใช้ประโยชน์โดยตรงของรัฐวิสาหกจิน้ันตามที่รัฐมนตรี 

ประกาศก าหนดได้*[มาตรา 6 ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 7* ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ

ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและก าหนดกจิการอืน่ รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพ่ือ

ปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงกฎกระทรวงน้ัน เม่ือได้ประกาศ

ในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้*[มาตรา 7 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 7 ทวิ* เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา ประธานกรรมการ 

สุขาภิบาลส าหรับในเขตสุขาภิบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเกบ็ภาษี*[มาตรา 7 ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534]  

ภาค 1 

ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ กับที่ดิน 

ซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างน้ัน ๆ 

-------  
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มาตรา 8* ให้ผู้รับประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกบัที่ดินซ่ึง

ใช้ต่อเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ น้ัน ในอตัราร้อยละสิบสองคร่ึงของค่ารายปีเพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี 

"ค่ารายปี" หมายความว่า จ านวนเงินซ่ึงทรัพย์สินน้ันสมควรให้เช่าได้ในปีหน่ึง ๆในกรณีที่ทรัพย์สินน้ันให้เช่า ให้ถือว่าค่า

เช่าน้ันคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอนัสมควรที่ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่เหน็ว่าค่าเช่าน้ันมิใช่จ านวนเงินอนัสมควรที่

จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เน่ืองจากเจ้าของทรัพย์สินด าเนินกจิการเองหรือด้วยเหตุประการอืน่ ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินค่ารายปีได้ โดยค านึงถึงลักษณะของทรัพย์สินขนาด พ้ืนที่ ท าเลที่ตั้ง และบริการ

สาธารณะที่ทรัพย์สินน้ันได้รับประโยชน์ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษา*[มาตรา 8 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 9 ทรัพย์สินดังต่อไปน้ี ท่านให้ยกเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคน้ี 

(1) พระราชวังอนัเป็นส่วนของแผ่นดิน 

(2)* ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกจิการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ใน

กจิการการรถไฟโดยตรง 

(3) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระท ากจิการอนัมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และใช้

เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

(4) ทรัพย์สินซ่ึงเป็นสาสนสมบัติอนัใช้เฉพาะในสาสนกจิอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 

(5) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ ซ่ึงปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อืน่อยู่ นอกจากคนเฝ้า ใน

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ หรือในที่ดินซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกนั 

(6)*โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซ้ืออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เกบ็สินค้าหรือประกอบการ

อุตสาหกรรมหรือประกอบกจิการอืน่เพ่ือหารายได้*[ความใน (2) และ (6) ของมาตรา 9 แก้ไขและเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 10* โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซ่ึงเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา และซ่ึงมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้า

หรือประกอบการอุตสาหกรรม ท่านให้งดเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคน้ีตั้งแต่ พ.ศ. 2475  เป็นต้นไป 

*[มาตรา 10 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช2475] 

 

มาตรา 11 ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ ถูกร้ือถอนหรือท าลายโดยประการอืน่ ท่านให้ลดยอดค่ารายปีของ

ทรัพย์สินน้ันตามส่วนที่ถูกท าลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ท าขึ้น แต่ในเวลาน้ันโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ น้ัน ต้อง

เป็นที่ซ่ึงยังใช้ไม่ได้ในกรณีน้ีถ้าไม่มีโรงเรือนอืน่หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ ในที่ดินน้ันท่านให้ก าหนดค่าภาษีในเวลาที่

กล่าวข้างบนตามบทบัญญัติในภาค 2 แห่งพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ ซ่ึงท าขึ้นในระหว่างปีน้ัน ท่านว่าให้เอาเวลาซ่ึงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

อย่างอืน่ ๆน้ันได้มีขึ้นและส าเรจ็จนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่าน้ันมาเป็นเกณฑ์ค านวณค่ารายปีถ้าในระหว่างปีไม่มีโรงเรือนอืน่

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆในที่ดิน 



                                                                                         -๑๗- 

 

น้ัน ท่านให้ก าหนดค่าภาษีเฉพาะเวลาน้ัน ตามบทบัญญัติในภาค 2 แห่งพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 13 ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่ส าคัญมีลักษณะเป็นเคร่ืองจักรกลไก เคร่ืองกระท าหรือเคร่ืองก าเนิด

สินค้าเพ่ือใช้ด าเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเล่ือย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนน้ัน ๆ ในการประเมินท่านให้ลดค่า

รายปีลงเหลือหน่ึงในสามของค่ารายปีของ ทรัพย์สินน้ันรวมทั้งส่วนควบดังกล่าวแล้วด้วย 

 

มาตรา 14 เวลาซ่ึงลดค่ารายปีตามภาคน้ี ท่านให้ค านวณแต่เดือนเตม็ 

 

มาตรา 15 ในท้องที่ซ่ึงได้จัดตั้งสุขาภิบาลแล้ว หรือจะตั้งขึ้นกด็ีท่านให้แบ่งผลประโยชน์จากภาษีน้ัน ระหว่างสขุาภิบาล 

(สองส่วนในสาม)กบัรัฐบาล (หน่ึงส่วนในสาม)ค่าใช้จ่ายในการเกบ็ภาษีทุกอย่าง ท่านให้รัฐบาลเป็นผู้เสีย  

ภาค 2 

ภาษีที่ดินซ่ึงมิได้ใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือน 

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ 

-------  

มาตรา 16 ค่าภาษีในภาค 2 น้ี ให้ผู้รับประเมินช าระปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพย์สิน คือที่ดินซ่ึงมิได้ใช้ต่อเน่ืองกบั

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ โดยอตัราร้อยละเจด็แห่งค่ารายปีน้ัน ๆ"ค่ารายปี" ตามภาค 2 น้ี ท่านก าหนดว่าหน่ึง

ในยี่สิบแห่งราคาตลาดของทรัพย์สิน 

 

มาตรา 17 ที่ดินดังต่อไปน้ี ท่านให้ยกเว้นจากบทบัญญัติแห่งภาคน้ี 

(1) ที่ดินของรัฐบาลซ่ึงใช้ในกจิการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 

(2) ที่ดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระท ากจิการอนัมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และใช้

เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

(3) ที่ดินซ่ึงเป็นสาสนสมบัติอนัใช้เฉพาะในสาสนกจิอย่างเดียว 

(4) สุสานสาธารณะ  

ภาค 3 

วิธดี าเนินการประเมินและจัดเกบ็ภาษี 

ซ่ึงกล่าวในภาค 1 และภาค 2 

----- 

หมวด 1 

การประเมิน 

-------  

 



-๑๘- 

มาตรา 18 ค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วน้ัน ท่านให้เป็นหลักส าหรับการค านวณค่าภาษีซ่ึงจะต้องเสียในปีต่อมา 

 

มาตรา 19* ให้ผู้รับประเมินยื่นแบบพิมพ์เพ่ือแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซ่ึงทรัพย์สินน้ันตั้งอยู่

ภายในเดือนกุมภาพันธข์องทุกปี แต่ถ้าในปีที่ล่วงมาแล้วมีเหตุจ าเป็นอนัเกดิจากสาธารณภัยหรือเหตุพ้นวิสัยที่จะป้องกนั

ได้โดยทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจเล่ือนก าหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้ตามที่เหน็สมควรในกรณีที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแบบพิมพ์ตามวรรคหน่ึงหรือในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดเกบ็ภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ

มีหนังสือสอบถามผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินเพ่ือให้ตอบข้อความตามแบบพิมพ์เช่นเดียวกนัได้ และผู้เช่าหรือผู้ครอง

ทรัพย์สินต้องตอบข้อสอบถามในแบบพิมพ์ดังกล่าว แล้วส่งคืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 

หนังสือสอบถาม ในกรณีเช่นน้ีผู้เช่าหรือผู้ครองทรัพย์สินต้องอยู่ในบทบังคับและมีความรับผิดเช่นเดียวกบัผู้รับประเมิน

เพียงเท่าที่เกี่ยวกบัการสอบถามข้อความ*[มาตรา 19 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 20* ให้ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริงตามความรู้เหน็ของ

ตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลายมือช่ือของตนก ากบัไว้ 

แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ทรัพย์สนิน้ันตั้งอยู่การส่งแบบพิมพ์ตามวรรคหน่ึง จะน าไปส่งด้วยตนเอง 

มอบหมายให้ผู้อืน่ไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่กไ็ด้ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์*[มาตรา 20 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2534] 

 

มาตรา 21 ท่านให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจ้งรายการน้ี และถ้าเหน็จ าเป็นกใ็ห้มีอ านาจสั่งให้ผู้รับ

ประเมินแสดงรายการเพ่ิมเติมละเอยีดยิ่งขึ้น และถ้าจะเรียกให้น าพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อความในรายการน้ันก็

เรียกได้ 

 

มาตรา 22 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับค าตอบจากผู้รับประเมินภายในสิบวันหรือได้รับค าตอบอนัไม่เพียงพอไซร้ ท่านให้

มีอ านาจออกหมายเรียกผู้รับประเมินมา ณ สถานที่ซ่ึงเหน็สมควร และให้น าพยานหลักฐานในเร่ืองอสังหาริมทรัพย์น้ัน ๆ 

มาแสดงตามซ่ึงเหน็จ าเป็น กบัให้มีอ านาจซักถามผู้รับประเมินในเร่ืองใบแจ้งรายการน้ัน 

 

มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการประเมิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจที่จะเข้าไปตรวจตราทรัพย์สินได้ด้วยตนเองต่อหน้า

ผู้รับประเมิน ผู้เช่าหรือผู้ครอง หรือผู้แทน ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก และเม่ือผู้รับประเมิน ผู้เช่า

หรือผู้ครองได้รับค าขอร้องแล้ว กจ็ะต้องให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราน้ัน ในการน้ี

ผู้รับประเมินผู้เช่าหรือผู้ครองจะต้องได้รับแจ้งความเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ทราบไม่ต ่ากว่าสี่สิบแปดช่ัวโมงก่อนตรวจ  

 

มาตรา 24 เม่ือได้ไต่สวนตรวจตราแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะก าหนด 

(ก) ประเภทแห่งทรัพย์สินตามมาตรา 6 

(ข) ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน 

(ค) ค่าภาษีที่จะต้องเสีย 



                                                                                     -๑๙ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งรายการตามที่ได้ก าหนดไว้น้ันไปยังพนักงานเกบ็ภาษี ให้พนักงานเกบ็ภาษีแจ้งรายการประเมิน

ไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สินในท้องที่ของตนทราบโดยมิชักช้า 

 

มาตรา 24 ทวิ* ผู้รับประเมินผู้ใดไม่ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 19 หรือยื่นแบบ

พิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินและให้มีการแจ้งการประเมินย้อนหลัง

ให้ผู้รับประเมินเสียภาษีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้  การประเมินตามวรรคหน่ึงให้กระท าได้ภายในก าหนดเวลา 

ดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีไม่ยื่นแบบพิมพ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา 24 ย้อนหลังได้ไม่เกนิสิบปีนับแต่วัน

สุดท้ายแห่งระยะเวลาที่ก าหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา 19 

(2) ในกรณียื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา 24 

ย้อนหลังได้ไม่เกนิห้าปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งระยะเวลาที่ก าหนดให้ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา 19 

*[มาตรา 24 ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 25 ผู้รับประเมินผู้ใดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยื่นค าร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร หรือ

สมุหเทศาภิบาลตามแต่จะได้ก าหนดไว้เพ่ือขอให้พิจารณาการประเมินน้ันใหม่ โดยวิธกีารดังจะได้กล่าวต่อไป 

 

มาตรา 26 ค าร้องทุก ๆ ฉบับ ให้เขียนในแบบพิมพ์ซ่ึงกรมการอ าเภอจ่าย เม่ือผู้รับประเมินลงนามแล้วให้ส่งต่อกรมการ

อ าเภอในท้องที่ซ่ึงทรัพย์สินน้ันตั้งอยู่ภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งความตามมาตรา 24 น้ัน เพ่ือให้ส่งต่อไป

ยังอธบิดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา 27 ถ้าค าร้องยื่นภายหลังเวลาซ่ึงก าหนดไว้ในมาตราก่อนท่านให้อธบิดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลมี

หนังสือแจ้งความให้ผู้รับประเมินทราบว่าหมดสิทธทิี่จะให้พิจารณาการประเมินใหม่ และจ านวนเงินซ่ึงประเมินไว้น้ันเป็น

จ านวนเดด็ขาด เม่ือเป็นดังน้ี ห้ามไม่ให้น าคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงอ้างว่าเป็นเหตุหมดสทิธน้ัิน 

 

มาตรา 28 เม่ืออธบิดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน หรือสมุหเทศาภิบาลแล้วแต่กรณี ได้รับค าร้องแล้ว มีอ านาจออก

หมายเรียกผู้ร้องมาซักถาม แต่ต้องให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน 

 

มาตรา 29 ผู้ร้องผู้ใดไม่ปฏบัิติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้แทน หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไม่ยอมให้

ซักถาม หรือไม่ตอบค าถาม หรือไม่น าพยานหลักฐานมาสนับสนุนค าร้องของตนเม่ือเรียกให้น ามา ท่านว่าผู้น้ันหมดสิทธทิี่

จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และจ านวนเงินซ่ึงประเมินไว้น้ันเป็นจ านวนเดด็ขาด แต่ทั้งน้ีไม่ให้เป็นการปลดเปล้ืองผู้

ร้องให้พ้นจากความรับผิดในการแจ้งความเทจ็โดยเจตนาหรือโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นเทจ็ 

 

มาตรา 30 ค าชี้ ขาดของอธบิดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลน้ันให้แจ้งไปยังผู้ร้องเป็นลายลักษณ์อกัษร ถ้ามีการลด

จ านวนเงินที่ประเมินไว้เป็นจ านวนเท่าใดกใ็ห้แจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือจะได้แก้ไขบัญชีการประเมินตามค าชี้ ขาด

น้ัน 



                                                                                     -๒๐- 

 

มาตรา 31 ผู้รับประเมินผู้ใดไม่พอใจในค าชี้ ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล จะน าคดีไปสู่ศาลเพ่ือแสดง

ให้ศาลเหน็ว่าการประเมินน้ันไม่ถูกกไ็ด้ แต่ต้องท าภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบค าชี้ ขาด 

ถ้าอธบิดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลช้ีขาดว่าผู้รับประเมินหมดสิทธทิี่จะให้การประเมินของตนได้รับพิจารณาใหม่

ตามมาตรา 29 ห้ามไม่ให้น าคดีขึ้นสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซ่ึงอ้างว่าเป็นเหตุหมดสทิธน้ัิน*ในกรณีที่ผู้รับ

ประเมินซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกจิไม่พอใจในค าชี้ ขาดตามวรรคหน่ึงเน่ืองจากเหน็ว่าจ านวนเงินซ่ึงประเมินไว้น้ัน มีจ านวนที่สูงเกนิ 

สมควรให้รัฐวิสาหกจิน้ันน าเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าชี้ ขาดตาม

มาตรา 30 ในการน้ีคณะรัฐมนตรีมีอ านาจให้ลดหย่อนค่ารายปีให้แก่รัฐวิสาหกจิน้ันได้ตามที่เหน็สมควร มติของ

คณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด*[ความในวรรคสามของมาตรา 31 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 32 เม่ือค าพิพากษาที่สุดของศาลซ่ึงแก้ค าชี้ ขาดของอธบิดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลน้ัน ได้ส่งไปให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้บัญชีการประเมินให้ถูกต้องโดยเรว็ 

 

มาตรา 33 การขอยกเว้น ขอให้ปลดภาษีหรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค 1 และภาค 2 น้ัน ผู้รับประเมินต้องเขียนลงใน

แบบพิมพ์ที่ยื่นต่อกรมการอ าเภอทุก ๆ ปี พร้อมด้วยพยานหลักฐานที่จะสนับสนุน เพ่ือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้

สามารถสอบสวนให้แน่นอนโดยการไต่สวน หรือวิธอีืน่ว่าค าร้องขอน้ันมีมูลดีและควรจะให้ยกเว้นหรือปลดหรือลดภาษี

เพียงใดหรือไม่ 

 

มาตรา 34 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยกค าขอยกเว้นหรือค าขอให้ปลดภาษีหรือลดค่าภาษีกใ็ห้แจ้งค าชี้ ขาดไปยังผู้รับ

ประเมิน และผู้รับประเมินมีสิทธเิช่นเดียวกบัในเร่ืองที่ได้บ่งไว้ในหมวดน้ีที่ว่าด้วยการประเมิน 

 

มาตรา 35 ในการก าหนดค่าภาษีน้ัน เศษที่ต ่ากว่าคร่ึงสตางค์ให้ปัดทิ้ ง ถ้าคร่ึงสตางค์ขึ้นไปให้นับเป็นหน่ึงสตางค์ 

 

มาตรา 36 หนังสือแจ้งความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัติน้ีจะให้คนน าไปส่งหรือจะส่งโดยทางจดหมายไปรษณีย์

ลงทะเบียนกไ็ด้ ถ้าให้คนน าไปส่งเม่ือผู้ส่งไม่พบผู้รับไซร้ จะส่งให้แก่บุคคลใด ซ่ึงมีอายุเกนิยี่สิบปีที่อยู่ในบ้านเรือนหรือ

ส านักการค้าของผู้รับกไ็ด้ และการส่งเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการพอเพียงตามกฎหมายถ้าหาตัวผู้รับมิได้และไม่มีบุคคลที่จะรับ

ดังกล่าวข้างบนไซร้ ท่านว่าอาจส่งโดยวิธปิีดหนังสือแจ้งความหรือหมายน้ันในที่ที่เห็นได้ถนัดที่ประตูบ้าน 

ผู้รับหรือโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่กไ็ด้ 

 

มาตรา 37 ถ้าผู้รับประเมินจะต้องลงนามในแบบพิมพ์ใดตามพระราชบัญญัติน้ี ท่านว่าจะมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อกัษร

ให้ตัวแทนลงนามแทนกไ็ด้ ถ้าผู้รับประเมินได้รับหมายเรียกตัวตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจากที่กล่าวในหมายเรียกว่าต้อง

ไปเอง ท่านว่าจะมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ตัวแทนไปแทนตัวกไ็ด้แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องพอใจว่าผู้แทนน้ัน

ได้รับมอบอ านาจโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 

 



-๒๑- 

หมวด 2 

การเกบ็ภาษี 

------  

มาตรา 38* ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีน าค่าภาษีไปช าระต่อพนักงานเกบ็ภาษี ณ ส านักงานเขตที่

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่น้ันตั้งอยู่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อืน่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ก าหนด ส่วนในเขตเทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ช าระต่อพนักงานเกบ็ภาษี ณ 

ส านักงานเทศบาลศาลาว่าการเมืองพัทยา ส านักงานสุขาภิบาล ที่ว่าการอ าเภอที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่น้ัน

ตั้งอยู่ หรือสถานที่อืน่ที่นายกเทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้

ก าหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินการช าระภาษีจะช าระโดยการส่งธนาณัติ ตัว๋แลกเงิน

ของธนาคารหรือเชค็ที่ธนาคารรับรอง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามวรรคหน่ึงกไ็ด้โดยสั่งจ่ายให้แก่

กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่น้ัน

ตั้งอยู่หรือโดยการช าระผ่านธนาคาร หรือโดยวิธอีืน่ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดการช าระภาษี

ให้ถือว่าได้มีการช าระแล้ว ในวันที่พนักงานเกบ็ภาษีได้ลงลายมือช่ือในใบเสรจ็รับเงิน เว้นแต่กรณีการช าระภาษีตามวรรค

สองให้ถือว่าวันส่งทางไปรษณีย์หรือวันช าระผ่านธนาคารเป็นวันช าระภาษี*[มาตรา 38 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 38 ทวิ* การช าระค่าภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะก าหนดให้มีการผ่อนช าระกไ็ด้ 

วงเงินค่าภาษีที่จะมีสทิธผ่ิอนช าระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธกีารในการผ่อนช าระ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

*[มาตรา 38 ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 39 ถ้ามีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลตามความในมาตรา 31 ท่านห้ามมิให้ศาลประทับเป็นฟ้องตามกฎหมาย เว้นแต่จะเป็นที่

พอใจศาลว่าผู้รับประเมินได้ช าระค่าภาษีทั้งสิ้นซ่ึงถึงก าหนดต้องช าระ เพราะเวลาซ่ึงท่านให้ไว้ตามมาตรา 38 น้ันได้สิ้นไป

แล้ว หรือจะถึงก าหนดช าระระหว่างที่คดียังอยู่ในศาลถ้าศาลตัดสินให้ลดค่าภาษี ท่านให้คืนเงินส่วนที่ลดน้ันภายในสาม

เดือนโดยไม่คิดค่าอย่างใด 

 

มาตรา 40 ค่าภาษีน้ัน ท่านให้เจ้าของทรัพยส์ินเป็นผู้เสียแต่ถ้าที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ เป็นของคน

ละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ ต้องเสียค่าภาษีทั้งสิ้นในกรณีเช่นน้ันถ้าเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ ไม่เสียภาษีท่านว่าการขายทรัพยส์ินทอดตลาดของผู้น้ันตามมาตรา 44 ให้รวมขายสทิธใิด ๆในที่ดิน

อนัเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ ยังคงมีอยู่น้ันด้วย 

 

มาตรา 41 ถ้าผู้รับประเมินยื่นค าร้องและปรากฏว่าผู้รับประเมินได้เสียหายเพราะทรัพย์สินว่างลงหรือทรัพย์สินช ารุดถึง

จ าเป็นต้องซ่อมแซมในส่วนส าคัญ ท่านว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะลดค่าภาษีลงตามส่วนที่เสียหาย หรือปลดค่าภาษีทั้งหมดก็

ได้ถ้าผู้ร้องไม่พอใจ ท่านว่าจะร้องขอให้อธบิดีกรมสรรพากรหรือ 

 



                                                                   -๒๒- 

สมุหเทศาภิบาลพิจารณาอกีช้ันหน่ึงกไ็ด้ ค าตัดสินของอธบิดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลน้ัน ท่านว่าเป็นค าตัดสิน

เดด็ขาด  

หมวด 3 

ค่าภาษีค้าง 

------  

มาตรา 42 ถ้าค่าภาษีมิได้ช าระภายในเวลาที่ได้ก าหนดในหมวด 2 ไซร้ ท่านว่าเงินค่าภาษีน้ันค้างช าระ 

 

มาตรา 43 ถ้าเงินค่าภาษีค้างช าระ ท่านให้เพ่ิมจ านวนขึ้นดังอตัราต่อไปน้ี 

(1) ถ้าช าระไม่เกนิหน่ึงเดือนนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 ให้เพ่ิมร้อยละสองคร่ึงแห่งค่าภาษีที่ค้าง 

(2) ถ้าเกนิหน่ึงเดือนแต่ไม่เกนิสองเดือน ให้เพ่ิมร้อยละห้าแห่งค่าภาษีที่ค้าง 

(3) ถ้าเกนิสองเดือนแต่ไม่เกนิสามเดือน ให้เพ่ิมร้อยละเจด็คร่ึงแห่งค่าภาษีที่ค้าง 

(4) ถ้าเกนิสามเดือนแต่ไม่เกนิสี่เดือน ให้เพ่ิมร้อยละสิบแห่งค่าภาษีที่ค้าง 

 

มาตรา 44* ถ้ามิได้มีการช าระค่าภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือนตามมาตรา 43 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

นายกเทศมนตรีปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี มีอ านาจออกค าสั่งเป็น

หนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซ่ึงค้างช าระค่าภาษีเพ่ือน าเงินมาเสียค่าธรรมเนียมและ 

ค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ทั้งน้ี ตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

*[มาตรา 44 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534] 

 

มาตรา 45 ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และยังมิได้ช าระขณะเม่ือทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็

ตาม ท่านว่าเจ้าของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหน้ีค่าภาษีน้ันร่วมกนั  

ภาค 4 

บทก าหนดโทษ 

-----  

มาตรา 46 ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความตามที่กล่าวไว้ในมาตรา 20เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผู้น้ันมีความผิด

ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองร้อยบาท 

 

มาตรา 47 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏบัิติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่แจ้งรายการเพ่ิมเติม

ละเอยีดยิ่งขึ้นเม่ือเรียกร้องไม่น าพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบค าถามเม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถามตามความใน

มาตรา 21 และ 22 ท่านว่าผู้น้ันมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิห้าร้อยบาท 

 

มาตรา 48 ผู้ใด 

 



-๒๓- 

(ก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเทจ็ หรือให้ถ้อยค าเทจ็ หรือตอบค าถามด้วยค าอนัเป็นเทจ็หรือน าพยานหลักฐาน

เทจ็มาแสดง เพ่ือหลีกเล่ียงหรือจัดหาทางให้ผู้อืน่หลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินตามที่ควรกด็ี 

(ข) โดยความเทจ็ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบายโดยวิธกีารอย่างหน่ึงอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเล่ียงหรือพยายาม

หลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรกด็ีท่านว่าผู้น้ันมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหก

เดือน หรือปรับไม่เกนิห้าร้อยบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ประกาศมา ณ วันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2475 เป็นปีที่ 8    ในรัชกาลปัจจุบัน  

บัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษี 

โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 

-------  

พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้ในจังหวัดพระนคร ภายในเขตจัดการสุขาภิบาลดังได้ประกาศเม่ือวันที่ 11 กนัยายน พุทธศักราช 

2466 คือตามแนวฝั่งตะวันออกแม่น า้เจ้าพระยา ตั้งแต่ปากคลองสามเสนลงไปถึงถนนสาทรฝั่งใต้ เลียบไปตามถนนสาทร 

ถนนวิทยุ ตัดเส้นตรงไปคลองสามเสนเลียบไปตามคลองสามเสนฝั่งใต้จนออกปากคลองบรรจบแนวฝั่ง 

แม่น า้เจ้าพระยาโดยรอบกับให้มีอาณาเขตห่างจากถนนสาทรฝั่งใต้ ถนนวิทยุ และเส้นตรงไปคลองสามเสนออกไปทางทิศ

ใต้อกี 15 เส้นพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2475 

มาตรา 4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นไปให้ยกเลิกภาษีที่ดินซ่ึงมิได้ใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ตาม

ภาค 2  

มาตรา 16,17 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 

มาตรา 5 ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป ให้ลดค่าภาษีตามมาตรา 8  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 

2475 ซ่ึงก าหนดเกบ็โดยอตัราร้อยละสิบห้าแห่งค่ารายปีลงเป็นเกบ็โดยอตัราร้อยละสิบสองกึ่งแห่งค่ารายปี 

[รก.2475/-/259/14 สิงหาคม 2475] 

 

------------------------ 

ประกาศคณะปฏวัิติ ฉบับที่ 209 

ข้อ 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเฉพาะท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล ให้จังหวัดจัดเกบ็เป็นรายได้ของจังหวัด 

และให้เป็นทรัพย์สินส่วนจังหวัด 

ข้อ 2 ให้ประกาศของคณะปฏวัิติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเช่นเดียวกบัพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 40 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 

 

------------------------ 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 

มาตรา 19 บรรดาค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่รัฐวิสาหกจิใดยังมิได้ด าเนินการช าระหรือค้างช าระอยู่ก่อนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ 



                                                                                         -๒๔- 

รัฐวิสาหกจิน้ันช าระให้เสรจ็สิ้นภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ แต่ในกรณีที่รัฐวิสาหกจิใดที่ค้างช าระค่า

ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นรัฐวิสาหกจิที่ประกอบกจิการสาธารณปูโภค หรือสาธารณูปการตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด กใ็ห้

ค่าภาษีที่ค้างช าระน้ันเป็นอนัพับไปบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ไม่ก่อให้เกดิสิทธเิรียกคืนค่าภาษีหากได้มี 

การช าระไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับมาตรา 20 ผู้ใดมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล 

เมืองพัทยา สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่ยังมิได้ยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือ

เสียภาษี หรือยังมิได้ช าระภาษี หรือช าระภาษียังไม่ครบถ้วน หากผู้น้ันได้ติดต่อขอช าระภาษีตามมาตรา 19 และมาตรา 20 

แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และได้น าเงินค่าภาษีไปช าระต่อพนักงานเกบ็ภาษีภายใน

ก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้น้ันได้รับยกเว้นโทษทางอาญาและไม่ต้องเสียค่าปรับหรือเงินเพ่ิม 

ส าหรับเงินค่าภาษีในส่วนที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

----------------------- 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยเหตุที่การจัดเกบ็ภาษีในปัจจุบันมีขั้นตอนมาก และ

ยังมีวิธกีารที่จ ากดั อกีทั้งการจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดินจากรัฐวิสาหกจิยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนและเป็น 

ธรรมพอ ดังน้ัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการช าระภาษีและเพ่ือให้การคิดค านวณภาษีเกดิความเป็นธรรมยิ่งขึ้น สมควร

ปรับปรุงวิธกีารในการจัดเกบ็และการช าระภาษีทั้งของรัฐวิสาหกจิและของประชาชนเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ัน เพ่ือเร่งรัดให้มีการช าระภาษีที่ค้างช าระเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป สมควรก าหนดเวลา

ให้มีการน าภาษีที่ค้างมาช าระภายในก าหนด โดยยกเว้นโทษทางอาญา รวมทั้งเงินเพ่ิม และค่าปรับ 

ต่าง ๆ ให้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี    [รก.2534/196/2พ./11 พฤศจิกายน 2534] 

 

 


