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พระราชบัญญัต ิ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------ 

 
            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
         ใหไว ณ วันที ่๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
       เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ ๒๕๔๓” 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๓/๑๖ก/๓๘/๗ มีนาคม ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ 
ท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๗ ทวิ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจ 
แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและพนักงานเก็บภาษี” 
 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่
ดิน 



   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    

พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ 
๒๕๓๔ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๓๘ ใหผูมีหนาที่เสียภาษีนําคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษีภายใน 
สามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนต้ังอยู หรือสถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนด 
โดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน 
  การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่
ธนาคาร 
รับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามวรรคหน่ึงก็ได โดยส่ังจายใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นนั้น ๆ หรือโดยการชําระผานธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  การชําระภาษีใหถือวาไดมีการชําระแลวในวันที่พนักงานเก็บภาษีไดลงลายมือชื่อ 
ในใบเสร็จรับเงิน เวนแตการชําระภาษีตามวรรคสอง ใหถือวาวันสงทางไปรษณีย วันชําระผาน 
ธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอื่นตามที่กําหนด แลวแตกรณี เปนวันชําระภาษี” 
 
  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่
ดิน 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๔๔  ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนตามมาตรา ๔๓ 
ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของ 
ผูซึ่งคางชําระคาภาษีเพื่อนําเงินมาชําระเปนคาภาษี เงินเพิ่ม คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิ
ตอง 
ขอใหศาลส่ังหรือออกหมายยึด 
  การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหปฏิบัติตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๖  ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหผูรับประเมินยื่นคํารองขอใหพิจารณา 
ประเมินใหมไดใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูชี้ขาด เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น  ท้ังน้ี 
ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบอํานาจและหนาท่ีดังกลาวใหหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการแทนก็ได 
 
  มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



   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    

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        ชวน หลีกภัย 
       นายกรัฐมนตร ี
 
------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสภา 
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหมีองคการบริหารสวนตําบลและเปน 
ราชการสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน 
และท่ีดิน เพื่อใหครอบคลุมถึงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
นอกจากนี้โดยที่ถอยคําเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่นในกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
มีใชอยูหลายคําตามรูปแบบของราชการสวนทองถ่ินซ่ึงมีอยูหลากหลาย สมควรปรับปรุง 
ถอยคําดังกลาวเพื่อใหครอบคลุมถึงราชการสวนทองถิ่นทุกประเภท  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี ้
 
สุนันทา/แกไข 
๑๒/๑๒/๔๔ 
A+B(C) 
 
 


