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พระราชบัญญัต ิ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
----------- 

           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
     ใหไว ณ วันที ่๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
     เปนปที ่๔๖ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔" 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๓๔/๑๙๖/๑พ/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา "พนักงานเจาหนาท่ี" "พนักงานเก็บภาษี" 
และ "เสนาบดี" ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และ 
ใหใชความตอไปน้ีแทน 
  ""พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับแบบ 
แสดงรายการทรพัยสิน ประเมินภาษี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  "พนักงานเก็บภาษี" หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหมีหนาท่ี 
จัดเก็บ รับชําระ รวมทั้งเรงรัดใหชําระภาษี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  "รัฐมนตร"ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้" 
 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา "กําหนด" ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
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  มาตรา ๕  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา "รัฐวิสาหกิจ" ในมาตรา ๕ แหงพระราช 
บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ดังตอไปนี ้
  ""รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบ 
ประมาณ" 
 
  มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษี 
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
  "มาตรา ๖ ทวิ  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหแก 
รัฐวิสาหกิจสําหรับพื้นที่ที่เปนบริเวณตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ใชประโยชน 
โดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได" 
 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ 
ดิน พุทธศักราช๒๔๗๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรม 
เนียมและกําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ท้ังน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได" 
 
  มาตรา ๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษี 
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
  "มาตรา ๗ ทวิ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล ปลัด
เมือง 
พัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล และผูวาราช 
การจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและ 
พนักงานเก็บภาษี" 
 
  มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ 
ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน แกไขเพิ่ม
เติม 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๘  ใหผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสินคือ 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น นั้น  
ในอัตรารอยละสิบสองครึ่งของคารายป 



   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    

  เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ "คารายป" หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้น 
สมควรใหเชาไดในปหน่ึง ๆ 
  ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือวาคาเชานั้นคือคารายป แตถาเปนกรณีที่ม ี
เหตุอันสมควรที่ทําใหพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคาเชานั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได 
หรือเปนกรณีที่หาคาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการอื่น 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจประเมินคารายปได โดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้นที ่
ทําเลท่ีต้ัง และบริการสาธารณะที่ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวา 
การกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา" 
 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติภาษี 
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๒) ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสิน 
ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ใชในกิจการการรถไฟโดยตรง" 
 
  มาตรา ๑๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๖) ของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
  "(๖) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางของการเคหะแหงชาติท่ีผูเชาซ้ืออาศัยอยูเองโดย 
มิไดใชเปนที่เก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได" 
 
  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๑๙  ใหผูรับประเมินยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตอพนักงาน 
เจาหนาท่ีในทองท่ีซ่ึงทรัพยสินน้ันต้ังอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกปแตถาในปท่ีลวงมาแลวมี 
เหตุจําเปนอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพนวิสัยที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัด
มี 
อํานาจเลื่อนกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดตามที่เห็นสมควร 
  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมไดรับแบบพิมพตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีจําเปน 
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจมีหนังสือสอบถามผูเชาหรือผูครอง 
ทรัพยสินเพื่อใหตอบขอความตามแบบพิมพเชนเดียวกันไดและผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตอง
ตอบ 
ขอสอบถามในแบบพิมพดังกลาว แลวสงคืนใหพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีได 
รับหนังสือสอบถาม ในกรณีเชนนี้ผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตองอยูในบทบังคับและมีความรับผิด 
เชนเดียวกับผูรับประเมินเพียงเทาที่เกี่ยวกับการสอบถามขอความ" 
 



   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    

  มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๒๐  ใหผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบ 
พิมพตามความเปนจริงตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความ
ดัง 
กลาว พรอมท้ังลงวันท่ี เดือน ป และลายมือชื่อของตนกํากับไว แลวสงคืนไปยังพนักงานเจาหนาท่ี 
แหงทองท่ีท่ีทรัพยสินน้ันต้ังอยู 
 
  การสงแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง จะนําไปสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอ่ืนไปสง 
แทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาท่ีก็ได 
  ในกรณีท่ีสงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันท่ีสงทางไปรษณียเปนวันย่ืน 
แบบพิมพ" 
 
  มาตรา ๑๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษี 
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 
  "มาตรา ๒๔ ทวิ  ผูรับประเมินผูใดไมยื่นแบบพิมพแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรง 
เรือนและที่ดินตามมาตรา ๑๙ หรือยื่นแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ให 
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจประเมินและใหมีการแจงการประเมินยอนหลังใหผูรับประเมินเสียภาษี 
ตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีประเมินได 
  การประเมินตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในกําหนดเวลา ดังตอไปนี ้
  (๑) ในกรณีไมยื่นแบบพิมพ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการตาม 
มาตรา ๒๔ ยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นแบบพิมพตาม 
มาตรา ๑๙ 
  (๒) ในกรณียื่นแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงาน
เจา 
หนาท่ีมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔ ยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาท่ี 
กําหนดใหยื่นแบบพิมพตามมาตรา ๑๙" 
 
  มาตรา ๑๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๓๑ แหงพระราช 
บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
  "ในกรณีที่ผูรับประเมินซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไมพอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่งเนื่อง 
จากเห็นวาจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้น มีจํานวนที่สูงเกินสมควรใหรัฐวิสาหกิจนั้นนําเรื่องเสนอ
คณะ 
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําชี้ขาดตามมาตรา ๓๐ ในการนี้



   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    

คณะ 
รัฐมนตรีมีอํานาจใหลดหยอนคารายปใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร มติของคณะรัฐ 
มนตรีใหเปนท่ีสุด" 
 
  มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๓๘  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูมีหนาที่เสียภาษีนําคาภาษีไปชําระ 
ตอพนักงานเก็บภาษี ณ สํานักงานเขตที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยู ศาลาวาการ 
กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด สวนในเขตเทศบาล 
เมือง 
พัทยา สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด ใหชําระตอพนักงานเก็บภาษี ณ สํานักงานเทศ 
บาลศาลาวาการเมืองพัทยา สํานักงานสุขาภิบาล ที่วาการอําเภอที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาง 
อื่นนั้นตั้งอยู หรือสถานที่อื่นที่นายกเทศมนตร ีปลัดเมืองพัทยาประธานกรรมการสุขาภิบาลหรือ
นาย 
อําเภอ แลวแตกรณี เปนผูกําหนด ภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 
  การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที ่
ธนาคารรับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามวรรคหน่ึงก็ไดโดยส่ังจายใหแก 
กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัดที่โรงเรือนหรือ
ส่ิง 
ปลูกสรางอยางอ่ืนน้ันต้ังอยู หรือโดยการชําระผานธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วา 
การกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  การชําระภาษีใหถือวาไดมีการชําระแลว ในวันท่ีพนักงานเก็บภาษีไดลงลายมือ 
ชื่อในใบเสร็จรับเงิน เวนแตกรณีการชําระภาษีตามวรรคสองใหถือวาวันสงทางไปรษณียหรือวัน 
ชําระผานธนาคารเปนวันชําระภาษี" 
 
  มาตรา ๑๗  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษี 
โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
  "มาตรา ๓๘ ทวิ  การชําระคาภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดใหมีการผอนชําระก็ได 
  วงเงินคาภาษีที่จะมีสิทธิผอนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการผอน 
ชําระ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง" 
 
  มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 



   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 ๔๔  ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนตามมาตรา 
๔๓ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยาประธานกรรมการ
สุขาภิบาล 
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรอืขายทอด
ตลาด 
ทรัพยสินของผูซ่ึงคางชําระคาภาษีเพ่ือนําเงินมาเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายโดยมิตองขอให 
ศาลส่ังหรือออกหมายยึด  ท้ังน้ี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด" 
 
  มาตรา ๑๙  บรรดาคาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่รัฐวิสาหกิจใดยังมิไดดําเนินการ 
ชําระหรือคางชําระอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐวิสาหกิจนั้นชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 
หนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตในกรณีที่รัฐวิสาหกิจใดที่คางชําระคาภาษีโรงเรือน 
และที่ดินเปนรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการตามท่ีคณะรัฐมนตร ี
กําหนด ก็ใหคาภาษีที่คางชําระนั้นเปนอันพับไป 
  บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ไมกอใหเกิดสิทธิเรียกคืนคาภาษีหากไดมีการชําระไป 
แลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๒๐  ผูใดมีหนาท่ีเสียภาษีใหแกกรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา 
สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี แตยังมิไดยื่นแบบพิมพแสดงรายการ
ทรพัย 
สินเพ่ือเสียภาษี หรือยังมิไดชําระภาษี หรือชําระภาษียังไมครบถวน หากผูนั้นไดติดตอขอชําระ
ภาษี 
ตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕  
และไดนําเงินคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษีภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัต ิ
นี้ใชบังคับใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษทางอาญาและไมตองเสียคาปรับหรือเงินเพิ่มสําหรับเงินคาภาษ ี
ในสวนที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
  มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        อานันท ปนยารชุน 
           นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------------



   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    

------------------------------------ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุที่การจัดเก็บภาษีใน 
ปจจุบันมีขั้นตอนมาก และยังมีวิธีการที่จํากัด อีกทั้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากรัฐ 
วิสาหกิจยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนและเปนธรรมพอ  ดังน้ัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระ 
ภาษีและเพื่อใหการคิดคํานวณภาษีเกิดความเปนธรรมยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงวิธีการในการจัดเก็บ 
และการชําระภาษีท้ังของรัฐวิสาหกิจและของประชาชนเสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน นอกจากนั้น 
เพื่อ 
เรงรัดใหมีการชําระภาษีที่คางชําระเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นตอไป สมควร 
กําหนดเวลาใหมีการนําภาษีที่คางมาชําระภายในกําหนด โดยยกเวนโทษทางอาญา รวมท้ังเงินเพ่ิม 
และคาปรับตางๆ ให จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
       อัมพิกา/แกไข 
       ๒๕/๒/๔๕ 
           A+B(C) 
 
 


