พระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 2475
----------------------

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือ
เกลาฯ ใหประกาศจงทราบทั่วกันวา
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึงที่ดินดวย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยบทมาตราตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475"
มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2475
(ประกาศใน รจ. /-/51
วันลง รจ. 20 เมษายน 2475)
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ใหใชเฉพาะแตในทองที่ซึ่งไดระบุไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้ ตอไปเมื่อทรง
พระราชดําริเห็นสมควรจะใชพระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปในทองที่ใด จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการให
ขยายออกไปเปนคราวๆ
(ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 209 กําหนดใหจังหวัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินสําหรับทองที่นอกเขต
เทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลเปนรายไดของจังหวัด)
มาตรา 4 นับตั้งแตวันที่ใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป และภายในทองที่ซึ่งไดระบุไวตามมาตรากอน ใหยกเลิก
กฎหมายดังตอไปนี้
1. ประกาศภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมียโทศก จุลศักราช 1232
2. ประกาศแกขอความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมียโทศก จุลศักราช 1232
3. ประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474
4. ประกาศวาดวยการใชประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
"ที่ดิน" ใหกินความถึง ทางน้ํา บอน้ํา สระน้ํา ฯลฯ
"โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ" ใหกินความถึงแพดวย
"ราคาตลาด" หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินพรอมทั้งสิ่งที่ทําเพิ่มเติมใหดีขึ้นทั้งสิ้น (ถามี) ซึ่งจะ
จําหนายไดในขณะเวลาที่กําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี้
"ผูรับประเมิน" หมายความวา บุคคลผูพึงชําระคาภาษี
"ป" หมายความวา ปตามปฏิทินหลวง
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับแบบแสดงรายการทรัพยสิน
ประเมินภาษี และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
(นิยาม "พนักงานเจาหนาที่" แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)

"พนักงานเก็บภาษี" หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่จัดเก็บ รับชําระ รวมทั้งเรงรัดให
ชําระภาษี และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
(นิยามนี้ แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(นิยามนี้ แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
"กําหนด" (ยกเลิกโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(นิยาม "รัฐวิสาหกิจ" เพิ่มโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 6 เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ทานใหแบงทรัพยสินออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ
(2) ที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ
"ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ" ตามความหมายแหงมาตรานี้ หมายความ
วา ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ
มาตรา 6 ทวิ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดินใหแกรัฐวิสาหกิจสําหรับพื้นที่ที่เปนบริเวณ
ตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ใชประโยชนโดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดได
(มาตรา 6 ทวิ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นรวมทั้งออก
ระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
(มาตรา 7 แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 7 ทวิ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา ประธาน
กรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล และผูวาราชการจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด มี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และพนักงานเก็บภาษี
(มาตรา 7 ทวิ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
ภาค 1
ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช
ตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้นๆ

มาตรา 8 ใหผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับ
ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้น ในอัตรารอยละสิบสองครึ่งของคารายป
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ "คารายป" หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในป
หนึ่งๆ
ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือวาคาเชานั้นคือคารายป แตถาเปนกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ทําให
พนักงานเจาหนาที่เห็นวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได หรือเปนกรณีที่หาคาเชาไมได
เนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินคาราย
ปใด โดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสินขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพยสินนั้นไดรับ
ประโยชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 8 แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 9 ทรัพยสินดังตอไปนี้ ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้
(1) พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
(2) ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสินของการรถไฟแหง
ประเทศไทยที่ใชในกิจการการรถไฟโดยตรง
(3) ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการอันมิใชเพื่อเปนผลกําไร
สวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(4) ทรัพยสินซึ่งเปนสาสนสมบัติอันใชเฉพาะในสาสนกิจอยางเดียวหรือเปนที่อยูของสงฆ
(5) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ซึ่งปดไวตลอดปและเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอื่นอยู
นอกจากคนเฝา ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน
(6) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนที่เก็บสินคา
หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได
(ความใน (2) และ (6) ของมาตรา 9 แกไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 10 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ซึ่งเจาของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเฝารักษา และซึ่งมิไดใชเปนที่
ไวสินคาหรือประกอบอุตสาหกรรม ทานใหงดเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้ตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนไป
(มาตรา 10 แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 11 ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดยประการอื่น ทานใหลดยอดคารายป
ของทรัพยสินนั้นตามสวนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไมไดทําขึ้น แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาง
อื่นๆ นั้น ตองเปนที่ซึ่งยังใชไมได
ในกรณีนี้ถาไมมีโรงเรือนอื่นหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ในที่ดินนั้น ทานใหกําหนดคาภาษีในเวลาที่
กลาวขางบนตามบทบัญญัติในภาค 2 แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ซึ่งทําขึ้นในระหวางปนั้น ทานวาใหเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นๆ นั้นไดมีขึ้นและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑคํานวณคารายป

ถาในระหวางปไมมีโรงเรือนอื่นหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ในที่ดินนั้น ทาใหกําหนดคาภาษีเฉพาะ
เวลานั้น ตามบทบัญญัติในภาค 2 แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 13 ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบที่สําคัญมีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่อง
กําเนิดสินคาเพื่อใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้นๆ ในการ
ประเมินทานใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งในสามของคารายปของทรัพยสินนั้น รวมทั้งสวนควบดังกลาวแลวดวย
มาตรา 14 เวลาซึ่งลดคารายปตามภาคนี้ ทานใหคํานวณแตเดือนเต็ม
มาตรา 15 ในทองที่ซึ่งไดจัดตั้งสุขาภิบาลแลว หรือจะตั้งขึ้นก็ดีทานใหแบงผลประโยชนจากภาษีนั้น ระหวาง
สุขาภิบาล (สองสวนในสาม) กับรัฐบาล (หนึ่งในสาม)
คาใชจายในการเก็บภาษีทุกอยาง ทานใหรัฐบาลเปนผูเสีย
ภาค 2
ภาษีที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ
มาตรา 16 คาภาษีในภาค 2 นี้ ใหผูรับประเมินชําระปละครั้งตามคารายปของทรัพยสิน คือที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่อง
กับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ โดยอัตรารอยละเจ็ดแหงคารายปนั้นๆ
"คารายป" ตามภาค 2 นี้ ทานกําหนดวาหนึ่งในยี่สิบแหงราคาตลาดของทรัพยสิน
มาตรา 17 ที่ดินดังตอไปนี้ ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้
(1) ที่ดินของรัฐบาลซึ่งใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ
(2) ที่ดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการอันมิใชเพื่อเปนผลกําไร
สวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(3) ที่ดินซึ่งเปนสาสนสมบัติอันใชเฉพาะในสาสนกิจอยางเดียว
(4) สุสานสาธารณะ
ภาค 3
วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษี
ซึ่งกลาวในภาค 1 และภาค 2
หมวด 1
การประเมิน
มาตรา 18 คารายปของปที่ลวงแลวนั้น ทานใหเปนหลักสําหรับการคํานวณคาภาษีซึ่งจะตองเสียในปตอมา
มาตรา 19 ใหผูรับประเมินยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้น
ตั้งอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป แตถาในปที่ลวงมาแลวมีเหตุจําเปนอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพนวิสัย
ที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเลื่อนกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมไดรับแบบพิมพตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการ
จัดเก็บภาษี พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจมีหนังสือสอบถามผูเชาหรือผูครองทรัพยสินเพื่อใหตอบขอความตามแบบ
พิมพเชนเดียวกันได และผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตองตอบขอสอบถามในแบบพิมพดังกลาว แลวสงคืนให
พนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสอบถาม ในกรณีเชนนี้ผูเชาหรือผูครองทรัพยสิน
ตองอยูในบทบังคับและมีความรับผิดเชนเดียวกับผูรับประเมินเพียงเทาที่เกี่ยวกับการสอบถามขอความ
(มาตรา 19 แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 20 ใหผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบพิมพตามความเปนจริง ตามความรู
เห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป และลายมือชื่อ
ของตนกํากับไว แลวสงคืนไปยังพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู
การสงแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง จะนําไปสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่ก็ได
ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันที่สงทางไปรษณียเปนวันยื่นแบบพิมพ
(มาตรา 20 แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 21 ทานใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจงรายการนี้ และถาเห็นจําเปนก็ใหมีอํานาจสั่งให
ผูรับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้น และถาจะเรียกใหนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนขอความใน
รายการนั้นก็เรียกได
มาตรา 22 ถาพนักงานเจาหนาที่มิไดรับคําตอบจากผูรับประเมินภายในสิบวันหรือไดรับคําตอบอันไมเพียงพอ
ไซร ทานใหมีอํานาจออกหมายเรียกผูรับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็นสมควร และใหนําพยานหลักฐานในเรื่อง
อสังหาริมทรัพยนั้นๆ มาแสดงตามซึ่งเห็นจําเปน กับใหมีอํานาจซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น
มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการประเมิน ใหพนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจที่จะเขาไปตรวจตราทรัพยสินไดดวย
ตนเองตอหนาผูรับประเมิน ผูเชาหรือผูครอง หรือผูแทน ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตก และเมื่อ
ผูรับประเมิน ผูเชาหรือผูครองไดรับคําขอรองแลว ก็จะตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ใน
การตรวจตรานั้น ในการนี้ผูรับประเมินผูเชาหรือผูครองจะตองไดรับแจงความเปนลายลักษณอักษรใหทราบไมต่ํา
กวาสี่สิบแปดชั่วโมงกอนตรวจ
มาตรา 24 เมื่อไดไตสวนตรวจตราแลว ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ที่จะกําหนด
(ก) ประเภทแหงทรัพยสินตามมาตรา 6
(ข) คารายปแหงทรัพยสิน
(ค) คาภาษีที่จะตองเสีย
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงรายการตามที่ไดกําหนดไวนั้นไปยังพนักงานเก็บภาษี ใหพนักงานเก็บภาษีแจง
รายการประเมินไปใหผูรับประเมินทรัพยสินในทองที่ของตนทราบโดยมิชักชา

มาตรา 24 ทวิ ผูรับประเมินผูใดไมยื่นแบบพิมพแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 19 หรือ
ยื่นแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมิน และใหมีการแจงการ
ประเมินยอนหลังใหผูรับประเมินเสียภาษีตามที่พนักงานเจาหนาที่ประเมินได
การประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดภายในกําหนดเวลา ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีไมยื่นแบบพิมพ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 24 ยอนหลังไดไมเกิน
สิบปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นแบบพิมพตามมาตรา 19
(2) ในกรณียื่นแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา 24 ยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นแบบพิมพตาม
มาตรา 19
(มาตรา 24 ทวิ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 25 ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในการประเมินไซร ทานวาอาจยื่นคํารองตออธิบดีกรมสรรพากร หรือ
สมุหเทศาภิบาลตามแตจะไดกําหนดไวเพื่อขอใหพิจารณาการประเมินนั้นใหม โดยวิธีการดังจะไดกลาวตอไป
มาตรา 26 คํารองทุกๆ ฉบับ ใหเขียนในแบบพิมพซึ่งกรมการอําเภอจาย เมื่อผูรับประเมินลงนามแลวใหสงตอ
กรมการอําเภอในทองที่ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเวลาสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงความตามมาตรา 24
นั้น เพื่อใหสงตอไปยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลแลวแตกรณี
มาตรา 27 ถาคํารองยื่นภายหลังเวลาซึ่งกําหนดไวในมาตรากอน ทานใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือ
สมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจงความใหผูรับประเมินทราบวาหมดสิทธิที่จะใหพิจารณาการประเมินใหม และ
จํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้นเปนจํานวนเด็ดขาด เมื่อเปนดังนี้ หามไมใหนําคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหาขอ
กฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น
มาตรา 28 เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาลแลวแตกรณี ไดรับคํารองแลวมีอํานาจออก
หมายเรียกผูรองมาซักถาม แตตองใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน
มาตรา 29 ผูรองผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไม
ยอมใหซักถาม หรือไมตอบคําถาม หรือไมนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนคํารองของตน เมื่อเรียกใหนํามา ทานวา
ผูนั้นหมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการประเมินใหม และจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้นเปนจํานวนเด็ดขาด แตทั้งนี้
ไมใหเปนการปลดเปลื้องผูรองใหพนจากความรับผิดในการแจงความเท็จโดยเจตนาหรือโดยที่รูอยูแลววาเปนเท็จ
มาตรา 30 คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นใหแจงไปยังผูรองเปนลายลักษณอักษร ถามี
การลดจํานวนเงินที่ประเมินไวเปนจํานวนเทาใดก็ใหแจงไปยังพนักงานเจาหนาที่ เพื่อจะไดแกไขบัญชีการ
ประเมินตามคําชี้ขาดนั้น
มาตรา 31 ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล จะนําคดีไปสูศาล
เพื่อแสดงใหศาลเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกก็ได แตตองทําภายในสามสิบวัน นับแตวันรับแจงความใหทราบคํา
ชี้ขาด

ถาอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศภิบาลชี้ขาดวาผูรับประเมินหมดสิทธิที่จะใหการประเมินของตน
ไดรับพิจารณาใหมตามมาตรา 29 หามไมใหนําคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมด
สิทธินั้น
ในกรณีที่ผูรับประเมินซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไมพอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่งเนื่องจากเห็นวาจํานวนเงิน
ซึ่งประเมินไวนั้น มีจํานวนที่สูงเกินสมควรใหรัฐวิสาหกิจนั้นนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําชี้ขาดตามมาตรา 30 ในการนี้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจใหลดหยอนคารายปใหแก
รัฐวิสาหกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
(มาตรา 31 วรรคสาม เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 32 เมื่อคําพิพากษาที่สุดของศาลซึ่งแกคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ไดสงไป
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แกบัญชีการประเมินใหถูกตองโดยเร็ว
มาตรา 33 การขอยกเวน ขอใหปลดภาษีหรือขอลดคาภาษีตามความในภาค 1 และภาค 2 นั้น ผูรับประเมินตอง
เขียนลงในแบบพิมพที่ยื่นตอกรมการอําเภอทุกๆ ป พรอมดวยพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนเพื่อวาพนักงาน
เจาหนาที่จะไดสามารถสอบสวนใหแนนอนโดยการไตสวน หรือวิธีอื่นวาคํารองขอนั้นมีมูลดีและควรใหยกเวน
หรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม
มาตรา 34 ถาพนักงานเจาหนาที่สั่งยกคําขอยกเวนหรือคําขอใหปลดภาษีหรือลดคาภาษีก็ใหแจงคําชี้ขาดไปยัง
ผูรับประเมิน และผูรับประเมินมีสิทธิเชนเดียวกับในเรื่องที่ไดบงไวในหมวดนี้ที่วาดวยการประเมิน
มาตรา 35 ในการกําหนดคาภาษีนั้น เศษที่ต่ํากวาครึ่งสตางคใหปดทิ้ง ถาครึ่งสตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งสตางค
มาตรา 36 หนังสือแจงความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้จะใหคนนําไปสงหรือจะสงโดยทางจดหมาย
ไปรษณียลงทะเบียนก็ได ถาใหคนนําไปสงเมื่อผูสงไมพบผูรับไซร จะสงใหแกบุคคลใด ซึ่งมีอายุเกินยี่สิบปที่อยู
ในบานเรือนหรือสํานักการคาของผูรับก็ได และการสงเชนนี้ใหถือวาเปนการพอเพียงตามกฎหมาย
ถาหาตัวผูรับมิไดและไมมีบุคคลที่จะรับดังกลาวขางบนไซร ทานวาอาจสงโดยวิธีปดหนังสือแจงความ
หรือหมายนั้นในที่ที่เห็นไดถนัดที่ประตูบานผูรับ หรือโฆษณาในหนังสือพิมพทองที่ก็ได
มาตรา 37 ถาผูรับประเมินจะตองลงนามในแบบพิมพใดตามพระราชบัญญัตินี้ ทานวาจะมอบฉันทะเปนลาย
ลักษณอักษรใหตัวแทนลงนามแทนก็ได ถาผูรับประเมินไดรับหมายเรียกตัวตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากที่
กลาวในหมายเรียกวาตองไปเอง ทานวาจะมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัวแทนไปแทนตัวก็ได
แตพนักงานเจาหนาที่ตองพอใจวาผูแทนนั้นไดรับมอบอํานาจโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย
หมวด 2
การเก็บภาษี
มาตรา 38 ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูมีหนาที่เสียภาษีนําคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษี ณ สํานักงานเขต
ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยู ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครกําหนด สวนในเขตเทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด ใหชําระตอ
พนักงานเก็บภาษี ณ สํานักงานเทศบาลศาลาวาการเมืองพัทยา สํานักงานสุขาภิบาล ที่วาการอําเภอที่โรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยู หรือสถานที่อื่นที่นายกเทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล
หรือนายอําเภอ แลวแตกรณี เปนผูกําหนด ภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน
การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย
ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่งก็ไดโดยสั่งจายใหแกกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาล
หรือองคการบริหารสวนจังหวัดที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยูหรือโดยการชําระผานธนาคาร
หรือโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
การชําระภาษีใหถือวาไดมีการชําระแลว ในวันที่พนักงานเก็บภาษีไดลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน เวน
แตกรณีการชําระภาษีตามวรรคสอง ใหถือวาวันสงทางไปรษณียหรือวันชําระผานธนาคารเปนวันชําระภาษี
(มาตรา 38 แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 38 ทวิ การชําระคาภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดใหมีการผอน
ชําระก็ได
วงเงินคาภาษีที่จะมีสิทธิผอนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการผอนชําระ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
(มาตรา 38 ทวิ เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 39 ถามีผูยื่นฟองตอศาลตามความในมาตรา 31 ทานหามมิใหศาลประทับเปนฟองตามกฎหมาย เวนแต
จะเปนที่พอใจศาลวาผูรับประเมินไดชําระคาภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนดตองชําระ เพราะเวลาซึ่งทานใหไวตาม
มาตรา 38 นั้นไดสิ้นไปแลว หรือจะถึงกําหนดชําระระหวางที่คดียังอยูในศาล
ถาศาลตัดสินใหลดคาภาษี ทานใหคืนเงินสวนที่ลดนั้นภายในสามเดือนโดยไมคิดคาอยางใด
มาตรา 40 คาภาษีนั้น ทานใหเจาของทรัพยสินเปนผูเสีย แตถาที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ เปน
ของคนละเจาของ เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ตองเสียคาภาษีทั้งสิ้นในกรณีเชนนั้นถาเจาของ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ไมเสียภาษีทานวาการขายทรัพยสินทอดตลาดของผูนั้นตามมาตรา 44 ให
รวมขายสิทธิใดๆ ในที่ดินอันเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ยังคงมีอยูนั้นดวย
มาตรา 41 ถาผูรับประเมินยื่นคํารองและปรากฏวาผูรับประเมินไดเสียหายเพราะทรัพยสินวางลงหรือทรัพยสิน
ชํารุดถึงจําเปนตองซอนแซมในสวนสําคัญ ทานวาพนักงานเจาหนาที่จะลดคาภาษีลงตามสวนที่เสียหาย หรือปลด
คาภาษีทั้งหมดก็ได
ถาผูรองไมพอใจ ทานวาจะรองขอใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลพิจารณาอีกชั้นหนึ่งก็ได
คําตัดสินของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ทานวาเปนคําตัดสินเด็ดขาด
หมวด 3
คาภาษีคาง
มาตรา 42 ถาคาภาษีมิไดชําระภายในเวลาที่ไดกําหนดในหมวด 2 ไซร ทานวาเงินคาภาษีนั้นคางชําระ

มาตรา 43 ถาเงินคาภาษีคางชําระทานใหเพิ่มจํานวนขึ้นดังอัตราตอไปนี้
(1) ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาที่บัญญัติไวในมาตรา 38 ใหเพิ่มรอยละสองครึ่ง
แหงคาภาษีที่คาง
(2) ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพิ่มรอยละหาแหงคาภาษีที่คาง
(3) ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพิ่มรอยละเจ็ดครึ่งแหงคาภาษีที่คาง
(4) ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพิ่มรอยละสิบแหงคาภาษีที่คาง
มาตรา 44 ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนตามมาตรา 43 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี มีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งคางชําระคาภาษีเพื่อนําเงินมาเสีย
คาธรรมเนียมและคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(มาตรา 44 แกไขโดย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534)
มาตรา 45 ถาคาภาษีคางอยูและยังมิไดชําระขณะเมื่อทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของเจาของใหมโดยเหตุ
ใดๆ ก็ตาม ทานวาเจาของคนเกาและคนใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน
ภาค 4
บทกําหนดโทษ
มาตรา 46 ผูใดละเลยไมแสดงขอความตามที่กลาวไวในมาตรา 20 เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ทานวาผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 47 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการ
เพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกรองไมนําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถาม
ตามความในมาตรา 21 และ 22 ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 48 ผูใด
(1) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จหรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินตามที่
ควรก็ดี
(2) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบายโดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่จะ
หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี
ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ประกาศมา ณ วันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2475 เปนปที่ 8 ในรัชกาลปจจุบัน

บัญชีแสดงทองที่ใชพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
----------------------------------------------พระราชบัญญัตินี้ใหใชในจังหวัดพระนคร ภายในเขตจัดการสุขาภิบาล ดังไดประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน
พุทธศักราช 2466 คือ ตามแนวฝงตะวันออกแมน้ําเจาพระยา ตั้งแตปากคลองสามเสนไปถึงถนนสาทรฝงใต เลียบ
ไปตามถนนสาทร ถนนวิทยุ ตัดเสนตรงไปคลองสามเสนเลีบยไปตามคลองสามเสนฝงใตจนออกปากคลอง
บรรจบแนวฝงแมน้ําเจาพระยาโดยรอบ กับใหมีอาณาเขตหางจากถนนสาทรฝงใต ถนนวิทยุ และเสนตรงไปคลอง
สามเสนออกไปทางทิศใตอีก 15 เสน
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475
-------------------------มาตรา 4 ตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนไปใหยกเลิกภาษีที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาง
อื่นๆ ตามภาค 2 มาตรา 16 , 17 แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
มาตรา 5 ตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนไป ใหลดคาภาษีตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 2475 ซึ่งกําหนดเก็บโดยอัตรารอยละสิบหาแหงคารายปลงเปนเก็บโดยอัตรารอยละสิบสองกึ่งแหงคา
รายป
(ประกาศใน รจ. /-/259
วันลง รจ. 14 สิงหาคม 2475)
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 209
-------------------------------------ขอ 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดินเฉพาะทองที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล ใหจังหวัดจัดเก็บเปน
รายไดของจังหวัด และใหเปนทรัพยสินสวนจังหวัด
ขอ 2 ใหประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
-------------------------------มาตรา 19 บรรดาคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่รัฐวิสาหกิจใดยังมิไดดําเนินการชําระหรือคางชําระอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหรัฐวิสาหกิจนั้นชําระใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
แตในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดที่คางชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดินเปนรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภค
หรือสาธารณูปการตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ก็ใหคาภาษีที่คางชําระนั้นเปนอันพับไป
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไมกอใหเกิดสิทธิเรียกคืนคาภาษีหากไดมีการชําระไปแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 20 ผูใดมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวน
จังหวัด แลวแตกรณี แตยังมิไดยื่นแบบพิมพแสดงรายการทรัพยสินเพื่อเสียภาษี หรือยังมิไดชําระภาษี หรือชําระ

ภาษียังไมครบถวน หากผูนั้นไดติดตอขอชําระภาษีตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และไดนําเงินคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษีภายในกําหนดหนึ่งปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษทางอาญาและไมตองเสียคาปรับหรือเงินเพิ่มสําหรับ
เงินคาภาษีในสวนที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
---------------------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุที่การจัดเก็บภาษีในปจจุบันมีขั้นตอนมาก
และยังมีวิธีการที่จํากัด อีกทั้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากรัฐวิสาหกิจยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนและเปน
ธรรมพอ ดังนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระภาษีและเพื่อใหการคิดคํานวณภาษีเกิดความเปนธรรมยิ่งขึ้น
สมควรปรับปรุงวิธีการในการจัดเก็บและการชําระภาษีทั้งของรัฐวิสาหกิจและของประชาชนเสียใหมใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เพื่อเรงรัดใหมีการชําระภาษีที่คางชําระเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นตอไป
สมควรกําหนดเวลาใหมีการนําภาษีที่คางมาชําระภายในกําหนด โดยยกเวนโทษทางอาญา รวมทั้งเงินเพิ่ม และ
คาปรับตางๆ ให จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
(ประกาศใน รจ. /196/2พิ
วันลง รจ. 11 พฤศจิกายน 2534)

