ราง ฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๑๙๔/๒๕๕๔
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
เหตุผล
โดยที่กฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไมเหมาะสมกับสภาวการณ
ในปจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวและใหใชกฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางแทน โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกลาว
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. ….
..................................
..................................
..................................
...........................................................................................................
...................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมาย
วาดวยภาษีบํารุงทองที่
พระราชบัญญัตนิ ี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
...........................................................................................................
...................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้เี รียกวา “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ใี หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป เวนแตการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕.. เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖

๒
(๙) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๒๔
(๑๐) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑๒) พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ. ๒๕๒๙
มาตรา ๔ กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับใดที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ที่กลาวถึงหรืออางถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวย
ภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ ไมใหมี
ความหมายเปนการกลาวถึงหรืออางถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายใดที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งไดบัญญัติให
ทรัพยสนิ ของบุคคลใดไดรับยกเวนภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิไดระบุถึงภาษีอากรประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ หรือไดรับการยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ ไมใหมคี วามหมายเปนการยกเวน
ภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับกับการยกเวนภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตาม
ขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตาม
ความตกลงระหวางประเทศ หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาษี” หมายความวา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
“ผูเสียภาษี” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเปนเจาของที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสราง หรือเปนผูครอบครองหรือทําประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ
ซึ่งเปนผูมหี นาที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ และใหหมายความรวมถึงผูมหี นาที่เสียภาษีแทน
ผูเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
“ที่ดิน” หมายความวา พื้นดิน และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือ
ทีม่ ีนํา้ ดวย
“สิ่งปลูกสราง” หมายความวา โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
ที่บุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได หรือที่ใชเปนที่เก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรม และใหหมายความรวมถึงหองชุดหรือแพที่บุคคลอาจใชอยูอาศัยไดหรือทีมี่ ไว
เพื่อหาผลประโยชนดวย
“หองชุด” หมายความวา หองชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่ไดออกหนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์แลว
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง
แตไมหมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด

๓
“เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา
(๑) เขตเทศบาล
(๒) เขตองคการบริหารสวนตําบล
(๓) เขตกรุงเทพมหานคร
(๔) เขตเมืองพัทยา
(๕) เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด แตไมหมายความ
รวมถึงเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) นายกเมืองพัทยา
(๕) ผูบริหารทองถิ่นหรือหัวหนาคณะผูบริหารทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
แตไมหมายความรวมถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา
(๑) เทศบัญญัติ
(๒) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
(๓) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(๔) ขอบัญญัติเมืองพัทยา
(๕) ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
แตไมหมายความรวมถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
“คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย” หมายความวา คณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด” หมายความวา คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี” หมายความวา คณะกรรมการ
วินจิ ฉัยอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
“พนักงานสํารวจ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่สาํ รวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางที่ผูเสียภาษีถือครองอยู
“พนักงานประเมิน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมหี นาที่ประเมินภาษี
“พนักงานเก็บภาษี” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมหี นาที่รับชําระภาษี
และเรงรัดการชําระภาษี
“ป” หมายความวา ปปฏิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๔
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกันเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
ภาษีที่จัดเก็บไดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด เมือ่ ไดจัดสรรหรือ
นําสงตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ แลวแตกรณี แลวเหลือเปนจํานวนเทาใด ใหเปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
มาตรา ๘ ใหที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนทรัพยสนิ ดังตอไปนี้ไดรับยกเวนจาก
การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ทรัพยสนิ สวนสาธารณสมบัติของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ
ทรัพยสนิ ฝายพระมหากษัตริย
(๒) ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบทรัพยสิน
ฝายพระมหากษัตริย ที่มิไดใชหาผลประโยชน
(๓) ทรัพยสนิ ของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐซึ่งใชในกิจการของรัฐหรือของ
หนวยงานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิไดใชหาผลประโยชน
(๔) ทรัพยสนิ ที่เปนที่ทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ
องคการสหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีขอผูกพันที่ตองยกเวนภาษี
ใหตามสนธิสัญญาหรือความตกลงอื่นใด
(๕) ทรัพยสนิ ที่เปนที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลของตางประเทศ ทั้งนี้
ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน
(๖) ทรัพยสนิ ของสภากาชาดไทย
(๗) ทรัพยสนิ ที่เปนศาสนสมบัติไมวาของศาสนาใดที่ใชเฉพาะเพื่อการประกอบ
ศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือทรัพยสินที่เปนที่อยูของสงฆ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง
ไมวาในศาสนาใด หรือทรัพยสนิ ที่เปนศาลเจา ทั้งนี้ เฉพาะที่มไิ ดใชหาผลประโยชน
(๘) ทรัพยสนิ ที่ใชเปนสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิไดรับ
ประโยชนตอบแทน
(๙) ทรัพยสนิ ของเอกชนเฉพาะสวนที่ไดยินยอมใหทางราชการจัดใหใช
เพื่อสาธารณประโยชน โดยเจาของทรัพยสินนั้นมิไดใชหรือหาผลประโยชนในทรัพยสินนั้น
(๑๐) ทรัพยสนิ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

๕
มาตรา ๙ ผูเสียภาษีมหี นาที่ตองเสียภาษีสาํ หรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่
ตนถือครองอยูในวันที่ ๑ มกราคมของแตละป ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
การเสียภาษีของผูเสียภาษีหรือของบุคคลอื่นใดตามพระราชบัญญัติน้ี
ไมเปนเหตุใหเกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสรางใดที่ตองเสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหสาํ นักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา
แจงการโอนดังกลาวตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยู ตามรายการที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ทั้งนี้ ใหแจงเปนรายเดือนภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป
มาตรา ๑๑ ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสํารวจ พนักงานประเมิน
และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานตามวรรคหนึ่ง
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายใหสว นราชการหรือ
หนวยงานของรัฐรับชําระภาษีแทนตามมาตรา ๓๙ สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้นอาจไดรับ
สวนลดหรือคาใชจายตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละสามของภาษีที่
รับชําระ
มาตรา ๑๓ การสงคําสั่งเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมินหรือหนังสืออื่น
ใหเจาหนาที่สงใหแกผูรับโดยตรง หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือใหสง ณ ภูมิลําเนา
หรือถิ่นที่อยูหรือสถานที่ทําการของบุคคลนัน้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือ
ในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูหรือสถานที่ทําการของผูรับ
จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยู ณ ภูมลิ ําเนาหรือถิ่นที่อยูหรือสถานที่ทําการ
ที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได
ถาไมสามารถสงหนังสือตามวิธีในวรรคหนึ่งได จะกระทําโดยวิธีปดหนังสือ
ในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมลิ ําเนาหรือถิ่นที่อยูหรือสถานที่ทําการของผูรับนั้นหรือลงประกาศ
แจงความในหนังสือพิมพก็ได
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูรับไดรับหนังสือนั้นแลว
มาตรา ๑๔ กําหนดเวลาการชําระภาษีหรือแจงรายการตาง ๆ หรือกําหนดเวลาการ
คัดคานการประเมินภาษีตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกําหนดเวลา
ดังกลาวมีเหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได ใหยื่นคํารองขอขยายหรือเลื่อน
กําหนดเวลากอนกําหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผูบริหารทองถิ่นพิจารณาเห็นเปนการสมควร จะใหขยาย
หรือใหเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได

๖
กําหนดเวลาตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง มหาดไทยเห็นเปนการสมควร จะขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลานัน้ ออกไปเปนการทั่วไป
ตามความจําเปนแกกรณีก็ได
หมวด ๒
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด
มาตรา ๑๕ ในแตละจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ สรรพากร
พื้นที่ ธนารักษพื้นที่ เจาพนักงานที่ดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดหรือผูแทน ผูแทนของนายกเทศมนตรีจํานวนไมเกินหาคน ผูแทนของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนไมเกินหาคน ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่นในจังหวัด
และปลัดจังหวัด เปนกรรมการ และใหทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูพิจารณารวมกันเลือก
ผูแทนของนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี ทั้งนี้
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่พิจารณา
ใหความเห็นชอบการลดหรือยกเวนภาษีของผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ และ
ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกผูบริหารทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา ๑๖ ในแตละป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษี จํานวนภาษีที่จัดเก็บได มูลคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนฐานในการคํานวณภาษี
ใหแกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดตาม มาตรา ๑๕
ใหคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดรวบรวมขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และจัดสงใหแกกระทรวงมหาดไทย
ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครจัดสงขอมูลตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ใหแกกระทรวงมหาดไทยโดยตรง
ใหกระทรวงมหาดไทยประมวลผลขอมูลที่ไดรับตามวรรคสองและวรรคสาม
และใหจัดสงขอมูลที่มีการประมวลผลแลวใหแกกระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การรวบรวมและจัดสงขอมูลตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

๗
มาตรา ๑๗ ในการจัดสงขอมูลใหแกกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๑๖
ใหคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดตามมาตรา ๑๕ และกรุงเทพมหานคร
รายงานสภาพปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี พรอมกับเสนอแนวทางการแกไขดวย
หมวด ๓
การสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจัดใหมีการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสรางนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้
มาตรา ๑๙ กอนที่จะดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง ใหผูบริหารทองถิ่น
ประกาศกําหนดระยะเวลาที่จะทําการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง และแตงตั้งพนักงานสํารวจเพื่อ
ปฏิบัติการดังกลาว โดยปดประกาศลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานหรือที่ทําการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
มาตรา ๒๐ ใหพนักงานสํารวจมีอํานาจหนาที่สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนที่เกี่ยวกับประเภท จํานวน และขนาดของที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนแกการประเมินภาษี
มาตรา ๒๑ ในการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง ใหพนักงานสํารวจมีอํานาจเขาไป
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวของในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการได และมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของกับที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสรางจากผูเสียภาษี ทั้งนี้ ใหผูเสียภาษีหรือผูที่เกีย่ วของอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานสํารวจอาจขอใหผูเสียภาษีชี้เขตที่ดิน
หรือใหรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางได
มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานสํารวจไดดําเนินการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง โดยตองแสดงประเภท จํานวน และขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตลอดจนรายละเอียด
ตาง ๆ ที่จําเปนแกการประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด และ
ใหประกาศบัญชีดังกลาว ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่อื่น
ดวยตามที่เห็นสมควรภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ไดจัดทําขึ้น
ไมถูกตองตามความเปนจริง ใหผบู ริหารทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางได

๘
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผูเสียภาษีเห็นวาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่
ไดจัดทําขึ้นไมถูกตองตามความเปนจริง ใหผูเสียภาษีมีคํารองแจงไปยังผูบริหารทองถิ่นเพื่อขอแกไข
ใหถูกตองได
เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารทองถิ่นมีคําสั่งใหพนักงานสํารวจ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว เมื่อไดดําเนินการแลว ใหผูบริหารทองถิ่น
แจงผลการตรวจสอบใหผูเสียภาษีทราบ ในกรณีตองแกไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ใหผูบริหารทองถิ่นดําเนินการแกไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหถูกตอง
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่การใชประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางเปลี่ยนแปลงไป
ไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทําใหที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางตองเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นสําหรับที่ดนิ หรือ
สิ่งปลูกสราง หรือเปนเหตุใหการลดหยอนสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางตามมาตรา ๓๐ เปลี่ยนแปลงไป
ใหผูเสียภาษีแจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผูเสียภาษีรูถึงเหตุดังกลาว
หมวด ๔
ฐานภาษี อัตราภาษี และการคํานวณภาษี
มาตรา ๒๖ ฐานภาษีเพื่อการคํานวณภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ไดแก
มูลคาทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง
การคํานวณมูลคาของที่ดินและสิ่งปลูกสราง ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ที่ดิน ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินเปนเกณฑในการคํานวณ
(๒) สิ่งปลูกสราง ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยสิ่งปลูกสรางเปนเกณฑใน
การคํานวณ
(๓) สิ่งปลูกสรางที่เปนหองชุด ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยหองชุดเปนเกณฑ
ในการคํานวณ
กรณีที่ดินหรือสิง่ ปลูกสรางที่ไมมรี าคาประเมินทุนทรัพย การคํานวณมูลคา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุด ใหเปนไปตาม
ราคาประเมินทุนทรัพยของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย

๙
มาตรา ๒๗ ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ แลวแตกรณี
สงบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุดตามมาตรา ๒๖ ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุดนั้นตั้งอยูในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดประกาศใชราคาประเมิน
ทุนทรัพย
มาตรา ๒๘ อัตราภาษีที่จัดเก็บสําหรับที่ดนิ และสิ่งปลูกสราง ใหมีอัตราดังตอไปนี้
(๑) ไมเกินรอยละศูนยจุดศูนยหาของฐานภาษี สําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
ที่ใชในการประกอบเกษตรกรรม หรือที่ใชในการประกอบเกษตรกรรมและที่ใชเปนที่อยูอาศัย
โดยมีพื้นที่ที่ใชในการประกอบเกษตรกรรมไมนอ ยกวาสามในสีข่ องพื้นที่ทั้งหมด
(๒) ไมเกินรอยละศูนยจุดหนึ่งของฐานภาษี สําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
ที่ใชเปนที่อยูอาศัย หรือที่ใชในการประกอบเกษตรกรรมและที่ใชเปนที่อยูอาศัย โดยมีพื้นที่
ที่ใชในการประกอบเกษตรกรรมนอยกวาสามในสี่ของพื้นที่ทั้งหมด
(๓) ไมเกินรอยละศูนยจุดหาของฐานภาษี สําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางนอกจาก
(๑) และ (๒)
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ใชในการประกอบเกษตรกรรม ไดแก ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ที่ใชทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวนํา้ และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อัตราภาษีที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจัดเก็บภาษีสาํ หรับที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคที่จะจัดเก็บภาษีภายใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอัตราที่สงู กวาอัตราภาษีที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคสาม ใหมีอํานาจตราขอบัญญัติกําหนดอัตราภาษีที่ใชจัดเก็บภายในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นได แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จําเปน ในการจัดเก็บภาษี
ในแตละป ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนวันที่ ๑ กุมภาพันธของป
นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ ผูเสียภาษีซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและเปนเจาของที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางที่ใชในการประกอบเกษตรกรรมและเปนที่อยูอาศัยของตน หรือเปนเจาของที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางที่ใชเปนที่อยูอาศัยของตน หรือเปนเจาของหองชุดที่ใชเปนที่อยูอาศัยของตน หรือเปน
เจาของหองชุดที่ใชเปนที่อยูอาศัยของตน อาจไดรับการลดหยอนในการคํานวณภาษีที่จะตองเสียตาม
เกณฑขนาดพื้นที่หรือตามเกณฑฐานภาษีอยางใดอยางหนึ่ง อันจะทําใหผูเสียภาษีไดรับลดหยอนมาก
ที่สุด ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ โดยแยกตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

๑๐
(๑) เกณฑขนาดพื้นที่ ไมเกินหาสิบตารางวาสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสราง
และไมเกินหาสิบตารางเมตรสําหรับหองชุด
(๒) เกณฑฐานภาษี ไมเกินหนึ่งลานบาทสําหรับฐานภาษีที่คํานวณไดรวมกันของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งปลูกสราง หรือหองชุด
ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินนั้นเปนของตางเจาของกัน ใหผูเสียภาษีซึ่งเปน
เจาของสิ่งปลูกสรางไดรับการลดหยอนตามเกณฑฐานภาษีแตเพียงอยางเดียว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตราขอบัญญัติเพื่อกําหนดเกณฑขนาดพื้นที่
และเกณฑฐานภาษี สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งปลูกสราง หรือหองชุดภายในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นอยกวาเกณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งก็ได
การลดหยอนในการคํานวณภาษีตามมาตรานี้ ใหกระทําไดสาํ หรับที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งปลูกสราง หรือหองชุดเพียงแหงเดียวเทานั้น และผูเสียภาษีคนใดคนหนึ่ง
ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานของที่อยูอาศัยนั้นตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคม
ของปที่เสียภาษี
มาตรา ๓๑ ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางตามมาตรา ๒๖ เมื่อไดหักลดหยอน
ตามมาตรา ๓๐ แลว ไดผลลัพธเปนจํานวนเทาใด ใหคูณดวยอัตราภาษีตามมาตรา ๒๘ ผลลัพธที่ได
เปนจํานวนภาษีที่จะตองเสีย
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ที่ดินที่ตองเสียภาษีในปใด ถาปรากฏวาในปที่ลวงมา
เปนที่ดินที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพที่ดิน และยังคงมีลกั ษณะดังกลาว
ตอมาในปน้นั ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บภาษีสาํ หรับที่ดินในปนั้นในอัตรารอยละ
ศูนยจุดหาของฐานภาษี และหากยังมิไดมกี ารทําประโยชนอีกเปนเวลาติดตอกัน ใหเพิ่มอัตราภาษี
อีกหนึ่งเทาในทุกสามป แตจํานวนภาษีที่เสียตองไมเกินรอยละสองของฐานภาษี
การพิจารณาวามีการทําประโยชนตามควรแกสภาพที่ดินตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๕
การประเมินภาษี การชําระภาษี และการคืนภาษี
มาตรา ๓๓ ในแตละป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงการประเมินภาษี
โดยสงแบบประเมินภาษีใหแกผูเสียภาษีตามมาตรา ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ
การแจงการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง ราคาประเมิน
ทุนทรัพย อัตราภาษี และจํานวนภาษีที่ตองชําระ

๑๑
มาตรา ๓๔ ในการประเมินภาษี ใหพนักงานประเมินมีอํานาจเรียกผูเสียภาษีหรือ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลา
ที่กําหนด โดยจะตองมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาวทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา ๓๕ ใหผูเสียภาษีชําระภาษีตามแบบแจงการประเมินภาษีภายใน
เดือนเมษายนของทุกป
มาตรา ๓๖ ใหบุคคลดังตอไปนี้มหี นาที่ชําระภาษีแทนผูเสียภาษี
(๑) ผูจัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผูเสียภาษีถึงแกความตาย
(๒) ผูจัดการทรัพยสนิ ในกรณีที่ผูเสียภาษีเปนผูไมอยูตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย วาดวยสาบสูญ
(๓) ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ในกรณีที่ผูเสียภาษีเปนผูเยาวหรือ
คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี
(๔) ผูแทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผูเสียภาษีเปนนิติบุคคล
(๕) ผูชําระบัญชี ในกรณีที่ผูเสียภาษีเปนนิติบคุ คลเลิกกันโดยมีการชําระบัญชี
(๖) เจาของรวมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพยสนิ ที่ตองเสียภาษีเปนของบุคคล
หลายคนรวมกัน
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินนั้นเปนของตางเจาของกัน
ใหถือวาเจาของที่ดินและเจาของสิ่งปลูกสรางเปนผูมหี นาที่ชําระภาษี สําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
ที่ตนเปนเจาของ
มาตรา ๓๘ ใหผูเสียภาษีชําระภาษีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามจํานวนภาษี
ที่ไดมกี ารแจงประเมิน ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานเทศบาล สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูในเขตเทศบาล
(๒) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล
(๓) สํานักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางนั้นตั้งอยู สําหรับที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ศาลาวาการเมืองพัทยา สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูในเขตเมืองพัทยา
(๕) ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ในกรณีที่มคี วามจําเปน ผูบริหารทองถิ่นอาจกําหนดใหใชสถานที่อื่นภายใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เปนสถานที่สาํ หรับชําระภาษีตามวรรคหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร
การชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อ
ในใบเสร็จรับเงินเปนวันที่ชําระภาษี

๑๒
มาตรา ๓๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบหมายใหสว นราชการหรือ
หนวยงานของรัฐอื่นรับชําระภาษีแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได
การชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่เจาหนาที่ของสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐซึ่งไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเปนวันที่ชําระภาษี
มาตรา ๔๐ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับการเสียภาษี ผูเสียภาษีอาจ
ชําระภาษีโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชําระผานธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด
ทั้งนี้ การชําระผานธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดนั้น ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
กรณีชําระภาษีทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหผูเสียภาษีชําระภาษีตามที่ไดรับ
แจงการประเมิน โดยสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง สั่งจายใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางตั้งอยูในเขต และใหถือวาวันที่หนวยงานใหบริการ
ไปรษณียประทับตราลงทะเบียนเปนวันที่ชําระภาษี
กรณีชําระโดยผานทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด ใหผูเสียภาษีชําระภาษีตามที่ไดรับ
แจงการประเมินตอธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่กําหนด และใหถือวาวันที่ธนาคารไดรับเงินคาภาษี
หรือวันที่มกี ารชําระเงินคาภาษีโดยวิธีการที่กําหนดเปนวันที่ชําระภาษี
มาตรา ๔๑ ในการชําระภาษีตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ผูเสียภาษีซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
อาจขอผอนชําระเปนงวด งวดละเทา ๆ กันก็ได
จํานวนงวดและจํานวนเงินภาษีขั้นต่ําที่จะมีสิทธิผอนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑและ
วิธีการในการผอนชําระใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูเสียภาษีตามวรรคหนึ่งไมชําระภาษีตามระยะเวลาที่กําหนดใน
การผอนชําระ ใหผูเสียภาษีหมดสิทธิที่จะผอนชําระ และตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหนึ่งตอเดือน
ของจํานวนภาษีที่คางชําระ เศษของเดือนใหนบั เปนหนึ่งเดือน
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวามีการประเมินภาษีผิดพลาด
หรือไมครบถวน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจทบทวนการประเมินภาษีใหถูกตองตามที่
ผูเสียภาษีมหี นาที่ตองเสียได ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๔ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
การทบทวนการประเมินตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เมื่อพนสามปนับแตวันสุดทาย
แหงกําหนดเวลาการชําระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ตองมีการชําระภาษีเพิ่มเติม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจง
การประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง และสงแบบประเมินภาษีใหแกผูเสียภาษี และใหผูเสียภาษีชําระภาษี
ที่ตองเสียเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
ในกรณีที่มกี ารชําระภาษีไวเกินจํานวนที่จะตองเสีย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แจงผูเสียภาษีใหมารับเงินที่ชําระเกินคืน

๑๓
มาตรา ๔๓ ผูใดเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียภาษีเกินกวาจํานวน
ที่ตองเสีย ไมวาโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูนั้นมีสทิ ธิไดรับเงินคืน
การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นคํารองตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหาร
ทองถิ่นมอบหมายตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในสองปนับแตวันที่ชําระ
ภาษี ในการนี้ ใหผูยื่นคํารองสงเอกสาร หลักฐาน หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคํารองดวย
ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาคํารองใหเสร็จสิ้นและแจงผลการพิจารณาคํารอง
ใหผูยื่นคํารองทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นวา
ผูยื่นคํารองมีสทิ ธิไดรับเงินคืน ใหผบู ริหารทองถิ่นมีคําสั่งคืนเงินใหแกผูยื่นคํารอง โดยตองแจงคําสั่งให
ผูยื่นคํารองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่ง
ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด
ใหผูบริหารทองถิ่นสั่งใหดอกเบี้ยแกผูไดรับเงินคืนในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนหรือเศษของเดือน
ของเงินที่ไดรับคืนโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่ยื่นคํารองขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แตตองไมเกิน
จํานวนเงินที่ไดรับคืน
ถาผูยื่นคํารองไมมารับเงินคืนภายในหนึ่งปนบั แตวันที่ไดรับแจง ใหเงินนั้น
ตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๖
การลดและการยกเวนภาษี
มาตรา ๔๔ การลดภาษีสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางบางประเภท
เพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณ หรือกิจการ หรือสภาพแหงทองที่ ใหกระทําไดโดยตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา แตจะกําหนดใหลดภาษีเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนภาษีที่จะตองเสียมิได
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใด ไดรับความเสียหายมากหรือถูกทําลายใหเสื่อมสภาพดวยเหตุอันพนวิสยั ที่จะปองกันไดโดยทั่วไป
ใหผูบริหารทองถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด
หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจ
ประกาศลดหรือยกเวนภาษีภายในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในชวงระยะเวลาใดชวงระยะเวลาหนึ่งได
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีเหตุอันทําใหที่ดินไดรับความเสียหายหรือทําให
สิ่งปลูกสรางถูกรื้อถอนหรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเปนเหตุใหตองทําการซอมแซมในสวนสําคัญ
ใหผูเสียภาษีมีสทิ ธิยื่นคําขอลดหรือยกเวนภาษีที่จะตองเสียตอผูบริหารทองถิ่นไดตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยกําหนด
เมื่อมีการยื่นคําขอลดหรือยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทําการตรวจสอบขอเท็จจริง หากปรากฏขอเท็จจริงเปนที่เชื่อไดวามีเหตุอันสมควรลดหรือยกเวน

๑๔
ภาษีใหแกผูยื่นคําขอ ใหผูบริหารทองถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกคําสั่งลดหรือยกเวนภาษีได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสัดสวนความเสียหายที่
เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไมไดรับประโยชนจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางนัน้
หมวด ๗
ภาษีคางชําระ
มาตรา ๔๗ ภาษีที่มิไดชําระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือเปนภาษีคางชําระ
มาตรา ๔๘ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัติน้ี จะกระทํามิได เมื่อปรากฏหลักฐานจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๔๙ วามีภาษีคางชําระสําหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
มาตรา ๔๙ ภายในเดือนมิถุนายนของป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แจงรายการภาษีคางชําระใหสาํ นักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสรางอยู
ในเขตทองที่ของสํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพื่อใชเปนขอมูลในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพยตอไป เวนแต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกําหนดเวลา
เปนอยางอื่น
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีคางชําระ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนังสือแจงเตือนผูเสียภาษีที่มีภาษีคางชําระมาชําระภาษี พรอมทั้งเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มตามที่กําหนดในหมวด ๘
มาตรา ๕๑ ถาผูเสียภาษีมิไดชําระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาทีก่ ําหนด
ไวหนังสือแจงเตือนตามมาตรา ๕๐ เมื่อพนเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงเตือนดังกลาวแลว
ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสนิ ของผูเสียภาษี
เพื่อนําเงินมาชําระภาษีคางชําระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และคาใชจา ยได แตหามมิใหยึดหรืออายัด
ทรัพยสนิ ของผูเสียภาษีเกินกวาความจําเปนที่พอจะชําระภาษีคางชําระ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสนิ ของผูเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง
ใหนําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

๑๕
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชนในการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๕๑
ใหผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจ
(๑) เรียกผูเสียภาษีมาใหถอยคํา
(๒) สั่งใหผูเสียภาษีนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจําเปนแกการจัดเก็บ
ภาษีคางชําระมาตรวจสอบ
(๓) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ คน หรือยึดบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นของผูเสียภาษี
(๔) เขาไปในที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวของในระหวางเวลา
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่น้นั เพื่อสอบถามบุคคลใด ๆ
การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือเรียกหรือคําสั่ง และการออกคําสั่งและทําการตาม (๓) หรือ (๔) ตองเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูเสียภาษีไวแลว
ถาผูเสียภาษีไดนําเงินมาชําระคาภาษีคางชําระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และคาใชจายอันเนื่องมาจาก
การยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาด ใหผูบริหารทองถิ่นมีคําสั่งเพิกถอน
การยึดหรืออายัดนั้น
มาตรา ๕๔ การขายทอดตลาดทรัพยสินของผูเสียภาษีตามมาตรา ๕๑
จะกระทํามิได ในระหวางระยะเวลาที่ใหคัดคานหรืออุทธรณตามมาตรา ๖๑ หรือใหฟองเปนคดี
ตอศาลตามมาตรา ๗๐ และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคานหรืออุทธรณดังกลาว
ยังไมถึงที่สุด
มาตรา ๕๕ เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๑ ใหหักไวเปน
คาภาษีคางชําระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และคาใชจายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
เหลือเทาใดใหคืนแกผูเสียภาษี
หมวด ๘
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผูเสียภาษีมิไดชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ใหเสีย
เบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของจํานวนภาษีคางชําระ เวนแตผูเสียภาษีไดชําระภาษีกอนจะไดรับหนังสือ
แจงเตือนตามมาตรา ๕๐ ใหเสียเบี้ยปรับรอยละยี่สบิ หาของจํานวนภาษีคางชําระ

๑๖
มาตรา ๕๗ ในกรณีที่ผูเสียภาษีมิไดชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด แตตอ มาได
ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสือแจงเตือนตามมาตรา ๕๐ ใหเสียเบี้ยปรับรอยละหาสิบ
ของจํานวนภาษีคางชําระ
มาตรา ๕๘ ผูเสียภาษีผูใดมิไดชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีก
รอยละหนึ่งตอเดือนของจํานวนภาษีคางชําระ เศษของเดือนใหนับเปนหนึง่ เดือน ทั้งนี้ มิใหนาํ
เบี้ยปรับมารวมคํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มดวย
ในกรณีผูบริหารทองถิ่นอนุมตั ิใหขยายกําหนดเวลาชําระภาษี และไดมี
การชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายใหน้นั เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหลดลงเหลือรอยละ
ศูนยจุดหาตอเดือนหรือเศษของเดือน
เงินเพิม่ ตามมาตรานี้ ใหเริ่มนับเมื่อพนกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันที่มี
การชําระภาษี แตมใิ หเกินกวาจํานวนภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ และมิใหคิดทบตน
มาตรา ๕๙ เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ใหถอื เปนภาษี
หมวด ๙
การคัดคานและการอุทธรณการประเมินภาษี
มาตรา ๖๑ ผูเสียภาษีผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๒
หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา ๕๐ แลวเห็นวา การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีน้นั ไมถูกตอง
ใหมีสทิ ธิคัดคานและขอใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได
โดยใหยื่นคํารองตอผูบริหารทองถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แลวแตกรณี
ผูบริหารทองถิน่ ตองพิจารณาคํารองของผูเสียภาษีตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองดังกลาว และแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือ
ไปยังผูเสียภาษีโดยไมชักชา
ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับคํารองของผูเสียภาษี ใหแจง
จํานวนภาษีทจี่ ะตองเสียเปนหนังสือไปยังผูเสียภาษี และใหผูเสียภาษีมารับชําระภาษีคืนภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงดังกลาว
ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาไมเห็นชอบกับคํารองของผูเสียภาษี
ใหผูเสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ
ตอผูบริหารทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การคัดคานและการอุทธรณไมเปนการทุเลาการชําระภาษี เวนแตผูเสียภาษีจะไดยื่น
คํารองตอผูบริหารทองถิ่นขอใหทุเลาการชําระภาษีไวกอน และผูบริหารทองถิ่นมีคําสั่งใหทุเลาการชําระ

๑๗
ภาษีไวกอน ในกรณีเชนวานี้ ใหผูบริหารทองถิ่นมีคําสั่งใหทุเลาการชําระภาษีเฉพาะสวนตางที่เพิ่มขึ้น
จากจํานวนภาษีที่ตองเสียในปกอนและจะสั่งใหหาประกันตามที่เห็นสมควรก็ได
ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นไดส่งั ใหทุเลาการชําระภาษีตามวรรคหาไวแลว
ถาตอมาปรากฏวา ผูเสียภาษีไดกระทําการใด ๆ เพื่อประวิงการชําระภาษี หรือจะกระทําการโอน
ขาย จําหนาย หรือยักยายทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนเพื่อใหพนอํานาจการยึดหรืออายัด
ผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งใหทุเลาการชําระภาษีนั้นได
มาตรา ๖๒ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน เปนประธานกรรมการ สรรพากรพื้นที่ที่
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนหนึ่งคน ธนารักษพื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ผูแทนของผูบริหารทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
จํานวนไมเกินสองคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนง
แตงตั้งอีกจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ
ใหผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด เปนผูพิจารณา
รวมกันเลือกผูแทนของผูบริหารทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการสังกัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖๓ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทน เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิ
ซึง่ ประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนง แตงตั้งอีกจํานวนไมเกินสองคนเปนกรรมการ
ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร
เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณการประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
ใหเบิกจายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๖๔ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเกินสองวาระติดตอกันมิได

๑๘

มาตรา ๖๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี มีคําสั่งใหออกเนื่องจาก
มีเหตุบกพรองอยางยิ่งตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ
วินจิ ฉัยอุทธรณการประเมินภาษี แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน และใหผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งตนแทน
มาตรา ๖๖ การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี
ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ด ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมหี นึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๖๗ ในการประชุม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษีผูใด
มีสวนไดเสียในเรื่องใดจะเขารวมพิจารณาหรือรวมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได
มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยอุทธรณ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
การประเมินภาษีมอี ํานาจออกหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือบุคคลที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได โดยใหเวลาแกบุคคลดังกลาวไมนอยกวาสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือเรียก
ผูอุทธรณผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง หรือไมยอมใหถอยคํา
โดยไมมเี หตุผลอันสมควร คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษีจะยกอุทธรณนั้นเสียก็ได
มาตรา ๖๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี มีอํานาจสั่ง
ไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ เพิกถอนหรือแกไขการประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ใหผูอุทธรณไดรับการลดหรือยกเวนภาษีหรือไดคืนภาษี

๑๙
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นไดรับอุทธรณ และตองแจงคําวินิจฉัยอุทธรณพรอมดวย
เหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณภายในสิบหาวันนับแตวันที่พิจารณาเสร็จ ทั้งนี้ จะวินจิ ฉัยใหเรียก
เก็บภาษีเกินกวาจํานวนภาษีที่ทําการประเมินไมได เวนแตจะไดมีการประเมินภาษีใหม
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี วินิจฉัยอุทธรณไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ใหผูอุทธรณมีสทิ ธิฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวัน
นับแตพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี มีคําวินิจฉัยใหคืนเงิน
แกผูอุทธรณ ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหมคี ําสั่งคืนเงินและแจงใหผูอุทธรณ
มารับเงินคืนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งคืนเงิน
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี สั่งผูบริหารทองถิ่นใหดอกเบี้ย
แกผูไดรับคืนเงินในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ไดรับคืน โดยไมคิดทบตน
นับแตวันที่ชําระภาษีถึงวันที่มีคําวินิจฉัยใหคืนเงิน แตตองไมเกินจํานวนเงินที่ไดรับคืน
ถาผูอ ุทธรณไมมารับเงินคืนภายในหนึ่งปนบั แตวันที่ไดรับแจง ใหเงินนั้นตกเปน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา ๗๐ ผูอุทธรณมีสทิ ธิอุทธรณคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
การประเมินภาษี โดยฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินจิ ฉัยอุทธรณ
หมวด ๑๐
การจัดสรรเงินภาษีใหแกธนาคารที่ดิน
มาตรา ๗๑ เมื่อไดมกี ารจัดตั้งธนาคารที่ดินโดยกฎหมายวาดวยการนั้นขึ้น
ใหจัดสรรเงินภาษีที่จัดเก็บไดและนําสงใหแกธนาคารที่ดิน เพื่อใชในกิจการตามวัตถุประสงค
หลักเกณฑ และวิธีการ ตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งบัญญัติไว
ในระหวางที่ยังไมมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหจัดสรรเงินภาษีที่จัดเก็บ
ไดและนําสงใหแกสถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)
มาตรา ๗๒ ในระหวางที่ยังไมมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําสงเงินภาษีที่จัดเก็บไดตามพระราชบัญญัตินี้ตามอัตราที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา ใหแกสถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) เพื่อใชใน
การดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน ทั้งนี้ ใหสถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน
(องคการมหาชน) แยกบัญชีสาํ หรับเงินดังกลาวตางหากจากการดําเนินกิจการอื่นดวย
เงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําสงตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนทุนและทรัพยสิน
ในการดําเนินกิจการของสถาบันบริหารการจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) และไมเปนรายได
ที่ตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

๒๐
เมื่อ สถาบันบริหารการจัด การธนาคารที่ดิน (องคก ารมหาชน) ยุบเลิกเนื่องจาก
มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินแลว ใหการนําสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง
และใหโอนเงินเทาที่เหลืออยูใหแกธนาคารที่ดินตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๓ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๒๐
หรือมาตรา ๒๑ หรือของผูบริหารทองถิ่นหรือเจาหนาที่ซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๕๒
(๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๒๑
หรือของพนักงานประเมินตามมาตรา ๓๔ หรือหนังสือเรียกหรือคําสั่งของผูบริหารทองถิ่นหรือ
เจาหนาที่ซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๕๒ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผูใดไมแจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา ๕๑
หรือทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่นซึ่งทรัพยสินที่ผูบริหารทองถิ่นมีคําสั่งใหยึด
หรืออายัด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๗๗ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ
การประเมินภาษีตามมาตรา ๖๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับผูอุทธรณ
มาตรา ๗๘ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ
มาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ผูกระทําผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้เี ปน
นิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่
บัญญัติไว สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสจู นไดวาการกระทํานั้นกระทําโดยตนมิได
รูเห็นหรือยินยอม หรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว

๒๑
มาตรา ๘๐ ความผิดตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๗
ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระ
เงินคาปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป
เงินคาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑ บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายวาดวย
ภาษีบํารุงทองที่ และกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ี ใหยังคงใชบังคับตอไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ ินและภาษีบํารุงทองที่ ที่ตองเสียหรือที่พึงชําระหรือที่คางอยูหรือที่ตองคืนกอนวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕..
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
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