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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่

 
เหตุผล 

 
  โดยท่ีกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดินและกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่
ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายท้ังสองฉบับไมเหมาะสมกับสภาวการณ 
ในปจจุบัน  สมควรยกเลิกกฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาวและใหใชกฎหมายวาดวยภาษีที่ดินและ 
ส่ิงปลกูสรางแทน  โดยมอีงคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกลาว   
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี



ราง 
พระราชบัญญัต ิ

ภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสราง 
พ.ศ. …. 
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.................................. 
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................................... 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดินและกฎหมาย 

วาดวยภาษีบํารุงทองท่ี 
พระราชบัญญัตน้ีิมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสทิธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
    

........................................................................................................... 
................................... 
 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป เวนแตการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินและส่ิงปลกูสรางตามพระราชบัญญัติน้ี ใหใชบังคับ 
ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕.. เปนตนไป   
 

 มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 (๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินแกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 (๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
 (๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 (๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๖) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๑๕๖ ลงวันท่ี ๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๘) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



 
 

๒

(๙) พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘  
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(๑๐) พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  
พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๑๒) พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสาํหรับการประเมนิภาษีบํารุงทองที ่

พ.ศ. ๒๕๒๙ 
   
  มาตรา ๔  กฎหมาย กฎ ระเบยีบและขอบังคับใดที่ใชบังคับอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ท่ีกลาวถึงหรืออางถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวย 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือภาษีบํารุงทองท่ีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที ่ ไมใหมี 
ความหมายเปนการกลาวถึงหรืออางถึงภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 
   กฎหมายใดท่ีใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ซ่ึงไดบัญญัติให
ทรัพยสนิของบุคคลใดไดรับยกเวนภาษีอากรตามกฎหมายโดยมไิดระบุถึงภาษีอากรประเภทใด
ประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ หรือไดรับการยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน
และท่ีดินหรือภาษีบํารุงทองท่ีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ี  ไมใหมคีวามหมายเปนการยกเวน
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้
   ความในวรรคสองมใิหใชบังคับกับการยกเวนภาษีอากรตามกฎหมายท่ีตราข้ึนตาม
ขอผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาต ิ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตาม
ความตกลงระหวางประเทศ  หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ 
 

 มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ภาษ”ี หมายความวา  ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

 “ผูเสียภาษี” หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลซ่ึงเปนเจาของท่ีดินหรือ 
ส่ิงปลกูสราง หรือเปนผูครอบครองหรือทําประโยชนในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ 
ซ่ึงเปนผูมหีนาท่ีเสยีภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี และใหหมายความรวมถึงผูมหีนาท่ีเสยีภาษีแทน 
ผูเสยีภาษีตามพระราชบัญญัติน้ีดวย  

 “ท่ีดิน” หมายความวา  พ้ืนดิน และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือ 
ท่ีมีน้ําดวย   

 “สิ่งปลูกสราง” หมายความวา  โรงเรือน อาคาร ตึก หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน 
ท่ีบุคคลอาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได หรือท่ีใชเปนท่ีเก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรม  และใหหมายความรวมถึงหองชุดหรือแพท่ีบุคคลอาจใชอยูอาศัยไดหรือท่ีมีไว 
เพ่ือหาผลประโยชนดวย 

“หองชุด” หมายความวา  หองชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดท่ีไดออกหนงัสือ
แสดงกรรมสทิธ์ิแลว  

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  
แตไมหมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด 



 
 

๓

“เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา   
 (๑) เขตเทศบาล 
 (๒) เขตองคการบริหารสวนตําบล 
 (๓) เขตกรุงเทพมหานคร 
 (๔) เขตเมืองพัทยา 
 (๕) เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด แตไมหมายความ

รวมถึงเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
  “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา 

 (๑) นายกเทศมนตรี 
 (๒) นายกองคการบริหารสวนตําบล  
 (๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
 (๔) นายกเมืองพัทยา  
 (๕) ผูบริหารทองถิ่นหรือหัวหนาคณะผูบริหารทองถิ่นอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด  

แตไมหมายความรวมถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   
 “ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา 
 (๑) เทศบัญญัต ิ
 (๒) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 (๓) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 (๔) ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
 (๕) ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  

แตไมหมายความรวมถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
  “คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย” หมายความวา  คณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมนิทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  “คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด” หมายความวา  คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

“คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี” หมายความวา  คณะกรรมการ
วินจิฉัยอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 
  “พนกังานสํารวจ” หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมีหนาท่ีสาํรวจที่ดิน 
และสิ่งปลูกสรางที่ผูเสยีภาษีถือครองอยู 
  “พนกังานประเมิน” หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมหีนาท่ีประเมนิภาษี 
  “พนกังานเก็บภาษี” หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมหีนาท่ีรับชําระภาษี  
และเรงรัดการชําระภาษ ี

 “ป” หมายความวา  ปปฏิทิน 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
   



 
 

๔

 มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงรวมกันเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
   

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๗  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอํีานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและ 
ส่ิงปลกูสรางท่ีอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 

ภาษีท่ีจัดเก็บไดในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด เม่ือไดจัดสรรหรือ 
นําสงตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ แลวแตกรณี แลวเหลอืเปนจํานวนเทาใด ใหเปนรายได 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
   

มาตรา ๘  ใหท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนทรัพยสนิดังตอไปน้ีไดรับยกเวนจาก 
การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๑) ทรัพยสนิสวนสาธารณสมบัติของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ
ทรัพยสนิฝายพระมหากษัตริย 

 (๒) ทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริยตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบยีบทรัพยสิน 
ฝายพระมหากษัตริย ท่ีมิไดใชหาผลประโยชน 

 (๓) ทรัพยสนิของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐซ่ึงใชในกิจการของรัฐหรือของ
หนวยงานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ ท้ังน้ี โดยมิไดใชหาผลประโยชน 

 (๔) ทรัพยสนิท่ีเปนท่ีทําการขององคการสหประชาชาต ิทบวงการชํานัญพิเศษของ
องคการสหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศอ่ืน ซ่ึงประเทศไทยมขีอผูกพันท่ีตองยกเวนภาษี 
ใหตามสนธิสัญญาหรือความตกลงอ่ืนใด 
  (๕) ทรัพยสนิท่ีเปนท่ีทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลของตางประเทศ ท้ังน้ี  
ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

 (๖) ทรัพยสนิของสภากาชาดไทย 
 (๗) ทรัพยสนิท่ีเปนศาสนสมบัติไมวาของศาสนาใดที่ใชเฉพาะเพ่ือการประกอบ 

ศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือทรัพยสินท่ีเปนท่ีอยูของสงฆ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง  
ไมวาในศาสนาใด หรือทรัพยสนิท่ีเปนศาลเจา ทั้งนี ้เฉพาะท่ีมไิดใชหาผลประโยชน 

 (๘) ทรัพยสนิท่ีใชเปนสสุานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิไดรับ 
ประโยชนตอบแทน 

 (๙) ทรัพยสนิของเอกชนเฉพาะสวนท่ีไดยินยอมใหทางราชการจัดใหใช 
เพ่ือสาธารณประโยชน โดยเจาของทรัพยสินนั้นมิไดใชหรือหาผลประโยชนในทรัพยสินน้ัน 

 (๑๐) ทรัพยสนิตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 



 
 

๕

 มาตรา ๙  ผูเสียภาษีมหีนาที่ตองเสียภาษีสาํหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางท่ี 
ตนถือครองอยูในวันท่ี ๑ มกราคมของแตละป ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

 การเสียภาษีของผูเสยีภาษีหรือของบุคคลอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี ้ 
ไมเปนเหตุใหเกิดสทิธิตามกฎหมายอ่ืน 
   
  มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีมีการโอนกรรมสทิธ์ิหรือสทิธิครอบครองในที่ดินหรือ 
ส่ิงปลกูสรางใดที่ตองเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้ ใหสาํนกังานท่ีดินหรือสํานักงานที่ดินสาขา 
แจงการโอนดังกลาวตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางต้ังอยู ตามรายการท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ท้ังน้ี ใหแจงเปนรายเดือนภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป 
 
  มาตรา ๑๑  ใหผูบริหารทองถ่ินมอํีานาจแตงตั้งพนักงานสาํรวจ พนักงานประเมนิ 
และพนกังานเก็บภาษี เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ใหพนกังานตามวรรคหน่ึง 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
   

มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐรับชําระภาษีแทนตามมาตรา ๓๙  สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐน้ันอาจไดรับ
สวนลดหรือคาใชจายตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  แตท้ังน้ี ตองไมเกินรอยละสามของภาษีท่ี 
รับชําระ 

 
   มาตรา ๑๓  การสงคําส่ังเปนหนังสอื หนังสือแจงการประเมนิหรือหนังสืออ่ืน  
ใหเจาหนาท่ีสงใหแกผูรับโดยตรง หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือใหสง ณ ภูมิลําเนา 
หรือถ่ินท่ีอยูหรือสถานท่ีทําการของบุคคลน้ันในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือ 
ในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูหรือสถานท่ีทําการของผูรับ  
จะสงใหแกบุคคลใดซ่ึงบรรลนิุติภาวะแลว และอยู ณ ภูมลํิาเนาหรือถ่ินท่ีอยูหรือสถานที่ทําการ 
ท่ีปรากฏวาเปนของผูรับน้ันก็ได 

 ถาไมสามารถสงหนงัสือตามวิธีในวรรคหนึ่งได จะกระทําโดยวิธีปดหนงัสือ 
ในท่ีท่ีเห็นไดงาย ณ ภูมลํิาเนาหรือถ่ินที่อยูหรือสถานท่ีทําการของผูรับน้ันหรือลงประกาศ 
แจงความในหนงัสอืพิมพก็ได 

 เม่ือไดดําเนนิการตามวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนบัแต 
วันท่ีไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูรับไดรับหนังสือน้ันแลว 
 

มาตรา ๑๔  กําหนดเวลาการชําระภาษีหรือแจงรายการตาง  ๆหรือกําหนดเวลาการ
คัดคานการประเมินภาษีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี ถาผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกําหนดเวลา
ดังกลาวมเีหตุจําเปนจนไมสามารถจะปฏิบัติตามกําหนดเวลาได ใหย่ืนคํารองขอขยายหรือเลื่อน
กําหนดเวลากอนกําหนดเวลาสิ้นสดุลง  เม่ือผูบริหารทองถิ่นพิจารณาเห็นเปนการสมควร จะใหขยาย
หรือใหเล่ือนกําหนดเวลาออกไปอีกตามความจําเปนแกกรณีก็ได  

 



 
 

๖

กําหนดเวลาตาง  ๆท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี เม่ือรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวง มหาดไทยเห็นเปนการสมควร จะขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลานัน้ออกไปเปนการทั่วไป 
ตามความจําเปนแกกรณีก็ได 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรางประจําจังหวัด 
   

 
มาตรา ๑๕  ในแตละจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการภาษีท่ีดิน

และสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ สรรพากร
พ้ืนท่ี ธนารักษพ้ืนท่ี เจาพนกังานท่ีดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดหรือผูแทน ผูแทนของนายกเทศมนตรีจํานวนไมเกินหาคน ผูแทนของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนไมเกินหาคน  ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนในจังหวัด 
และปลดัจังหวัด เปนกรรมการ และใหทองถ่ินจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 
   ใหนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูพิจารณารวมกันเลือก
ผูแทนของนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี  ทั้งนี ้ 
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

คณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรางประจําจังหวัด มีอํานาจหนาที่พิจารณา 
ใหความเห็นชอบการลดหรือยกเวนภาษีของผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ และ 
ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกผูบริหารทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัด รวมท้ังปฏิบัติการอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๑๖  ในแตละป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสงขอมูลเก่ียวกับ 
การจัดเก็บภาษี จํานวนภาษีท่ีจัดเก็บได มลูคาที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนฐานในการคํานวณภาษี  
ใหแกคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรางประจําจังหวัดตาม มาตรา ๑๕ 

ใหคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดรวบรวมขอมลูของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหน่ึง และจัดสงใหแกกระทรวงมหาดไทย 

ในกรณีกรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครจัดสงขอมูลตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง 
ใหแกกระทรวงมหาดไทยโดยตรง 

ใหกระทรวงมหาดไทยประมวลผลขอมูลท่ีไดรับตามวรรคสองและวรรคสาม  
และใหจัดสงขอมูลท่ีมีการประมวลผลแลวใหแกกระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การรวบรวมและจัดสงขอมูลตามมาตรานี ้ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 



 
 

๗

มาตรา ๑๗  ในการจัดสงขอมลูใหแกกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๑๖  
ใหคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรางประจําจังหวัดตามมาตรา ๑๕ และกรุงเทพมหานคร  
รายงานสภาพปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ ีพรอมกับเสนอแนวทางการแกไขดวย  
 

หมวด ๓ 
การสาํรวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลกูสราง 

   
 

 มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษ ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อาจจัดใหมีการสํารวจท่ีดินและส่ิงปลกูสรางท่ีอยูภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหทราบ
ขอมลูเก่ียวกับท่ีดินและส่ิงปลกูสรางน้ัน ตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวดน้ี 

 
 มาตรา ๑๙  กอนท่ีจะดําเนนิการสํารวจท่ีดินและส่ิงปลกูสราง ใหผูบริหารทองถิ่น

ประกาศกําหนดระยะเวลาที่จะทําการสํารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และแตงตั้งพนักงานสาํรวจเพ่ือ
ปฏิบัติการดังกลาว โดยปดประกาศลวงหนาไมนอยกวาสบิหาวัน ณ สาํนกังานหรือที่ทําการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานท่ีอื่นตามท่ีเห็นสมควรภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 

 
 มาตรา ๒๐  ใหพนักงานสํารวจมีอํานาจหนาที่สํารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสรางภายใน

เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสวนที่เก่ียวกับประเภท จํานวน และขนาดของท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง ตลอดจนรายละเอียดตาง  ๆที่จําเปนแกการประเมนิภาษี 
   

 มาตรา ๒๑  ในการสํารวจท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ใหพนกังานสํารวจมอํีานาจเขาไป
ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางหรือสถานท่ีอื่นท่ีเก่ียวของในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการได และมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับท่ีดินหรือ 
ส่ิงปลกูสรางจากผูเสยีภาษี  ท้ังน้ี ใหผูเสยีภาษีหรือผูที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร  
  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง พนักงานสาํรวจอาจขอใหผูเสียภาษีช้ีเขตท่ีดิน 
หรือใหรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางได 
     

 มาตรา ๒๒  เม่ือพนักงานสาํรวจไดดําเนนิการสํารวจท่ีดินและส่ิงปลกูสรางภายใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีรายการท่ีดินและส่ิง
ปลูกสราง โดยตองแสดงประเภท จํานวน และขนาดของท่ีดินและส่ิงปลกูสราง ตลอดจนรายละเอียด
ตาง  ๆท่ีจําเปนแกการประเมนิภาษี ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด และ 
ใหประกาศบัญชีดังกลาว ณ สาํนักงานหรือท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถานท่ีอื่น
ดวยตามท่ีเห็นสมควรภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
 มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีปรากฏวาบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลกูสรางท่ีไดจัดทําข้ึน 

ไมถูกตองตามความเปนจริง ใหผูบริหารทองถ่ินมอํีานาจส่ังใหแกไขเพ่ิมเติมบัญชีรายการท่ีดินและ 
ส่ิงปลกูสรางได 



 
 

๘

   
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีผูเสียภาษีเห็นวาบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ี 

ไดจัดทําข้ึนไมถูกตองตามความเปนจริง ใหผูเสียภาษีมีคํารองแจงไปยังผูบริหารทองถ่ินเพ่ือขอแกไข 
ใหถูกตองได 

เม่ือไดรับคํารองตามวรรคหน่ึง ใหผูบริหารทองถ่ินมีคําสั่งใหพนกังานสํารวจ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงอีกคร้ังหนึ่งโดยเร็ว เมื่อไดดําเนินการแลว ใหผูบริหารทองถิ่น 
แจงผลการตรวจสอบใหผูเสียภาษีทราบ  ในกรณีตองแกไขบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสราง  
ใหผูบริหารทองถ่ินดําเนินการแกไขบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสรางใหถูกตอง 
 

 มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีการใชประโยชนในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางเปล่ียนแปลงไป  
ไมวาดวยเหตุใด  ๆ อันมีผลทําใหท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางตองเสยีภาษีในอัตราที่สูงข้ึนสําหรับท่ีดนิหรือ
ส่ิงปลกูสราง หรือเปนเหตุใหการลดหยอนสําหรับที่ดินหรือส่ิงปลกูสรางตามมาตรา ๓๐ เปล่ียนแปลงไป   
ใหผูเสียภาษีแจงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางน้ันตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภายในสามสบิวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผูเสียภาษีรูถึงเหตุดังกลาว 
 

หมวด ๔ 
ฐานภาษี อัตราภาษ ีและการคํานวณภาษี 

   
 

   มาตรา ๒๖  ฐานภาษีเพ่ือการคํานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี ้ไดแก  
มูลคาท้ังหมดของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
   การคํานวณมลูคาของท่ีดินและส่ิงปลกูสราง ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
   (๑) ที่ดิน  ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินเปนเกณฑในการคํานวณ 
      (๒) สิ่งปลูกสราง ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยส่ิงปลูกสรางเปนเกณฑใน 
การคํานวณ 
      (๓) สิ่งปลูกสรางท่ีเปนหองชุด ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยหองชุดเปนเกณฑ 
ในการคํานวณ 
   กรณีท่ีดินหรือส่ิงปลกูสรางที่ไมมรีาคาประเมินทุนทรัพย การคํานวณมูลคา 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
  ราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุด ใหเปนไปตาม 
ราคาประเมินทุนทรัพยของอสงัหาริมทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและ 
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย  
   
   



 
 

๙

 
มาตรา ๒๗  ใหกรมธนารักษหรือสาํนกังานธนารักษพ้ืนท่ี แลวแตกรณี  

สงบัญชีกําหนดราคาประเมนิทุนทรัพยท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุดตามมาตรา ๒๖ ใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงท่ีดิน ส่ิงปลกูสราง และหองชุดนั้นต้ังอยูในเขตองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดประกาศใชราคาประเมิน 
ทุนทรัพย 
 
  มาตรา ๒๘  อัตราภาษีท่ีจัดเก็บสาํหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ใหมีอัตราดังตอไปนี ้
  (๑) ไมเกินรอยละศูนยจุดศูนยหาของฐานภาษ ีสําหรับที่ดินหรือส่ิงปลกูสราง 
ท่ีใชในการประกอบเกษตรกรรม หรือที่ใชในการประกอบเกษตรกรรมและท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย  
โดยมีพ้ืนที่ท่ีใชในการประกอบเกษตรกรรมไมนอยกวาสามในสีข่องพ้ืนท่ีทั้งหมด  
  (๒) ไมเกินรอยละศูนยจุดหน่ึงของฐานภาษี สําหรับท่ีดินหรือส่ิงปลูกสราง 
ท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย หรือท่ีใชในการประกอบเกษตรกรรมและท่ีใชเปนที่อยูอาศัย โดยมีพ้ืนท่ี 
ท่ีใชในการประกอบเกษตรกรรมนอยกวาสามในส่ีของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  (๓) ไมเกินรอยละศูนยจุดหาของฐานภาษี สําหรับท่ีดินหรือส่ิงปลกูสรางนอกจาก 
(๑) และ (๒)  

ท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีใชในการประกอบเกษตรกรรม ไดแก ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
ท่ีใชทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสตัว เล้ียงสัตวน้ํา และกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
   อัตราภาษีท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจัดเก็บภาษีสาํหรับท่ีดินและ 
ส่ิงปลกูสรางตามวรรคหน่ึง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมคีวามประสงคท่ีจะจัดเก็บภาษีภายใน 
เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอัตราท่ีสงูกวาอัตราภาษีท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตาม 
วรรคสาม ใหมีอํานาจตราขอบัญญัติกําหนดอัตราภาษีท่ีใชจัดเก็บภายในเขตองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินนั้นได แตตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง 
 
  มาตรา ๒๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศราคาประเมนิทุนทรัพยของ 
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จําเปน ในการจัดเก็บภาษี 
ในแตละป ณ สาํนกังานหรือท่ีทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กอนวันท่ี ๑ กุมภาพันธของป
น้ัน  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๓๐  ผูเสยีภาษีซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาและเปนเจาของท่ีดินและ 
ส่ิงปลกูสรางท่ีใชในการประกอบเกษตรกรรมและเปนที่อยูอาศัยของตน หรือเปนเจาของท่ีดินและ 
ส่ิงปลกูสรางท่ีใชเปนที่อยูอาศัยของตน หรือเปนเจาของหองชุดที่ใชเปนท่ีอยูอาศัยของตน หรือเปน
เจาของหองชุดท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยของตน อาจไดรับการลดหยอนในการคํานวณภาษีท่ีจะตองเสยีตาม
เกณฑขนาดพ้ืนท่ีหรือตามเกณฑฐานภาษีอยางใดอยางหนึ่ง อันจะทําใหผูเสียภาษีไดรับลดหยอนมาก
ท่ีสุด ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ทั้งนี ้โดยแยกตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 



 
 

๑๐

(๑) เกณฑขนาดพ้ืนท่ี ไมเกินหาสบิตารางวาสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสราง  
และไมเกินหาสิบตารางเมตรสาํหรับหองชุด 

(๒) เกณฑฐานภาษี ไมเกินหน่ึงลานบาทสําหรับฐานภาษีที่คํานวณไดรวมกันของ
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง หรือส่ิงปลูกสราง หรือหองชุด 

ในกรณีท่ีดินและสิ่งปลกูสรางบนที่ดินนั้นเปนของตางเจาของกัน ใหผูเสียภาษีซ่ึงเปน
เจาของส่ิงปลกูสรางไดรับการลดหยอนตามเกณฑฐานภาษีแตเพียงอยางเดียว 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตราขอบัญญัติเพ่ือกําหนดเกณฑขนาดพ้ืนท่ี 
และเกณฑฐานภาษ ีสําหรับที่ดินและส่ิงปลูกสราง หรือส่ิงปลกูสราง หรือหองชุดภายในเขต 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอยกวาเกณฑที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งก็ได 

การลดหยอนในการคํานวณภาษีตามมาตราน้ี  ใหกระทําไดสาํหรับท่ีดินและ 
ส่ิงปลกูสราง หรือสิ่งปลูกสราง หรือหองชุดเพียงแหงเดียวเทาน้ัน และผูเสยีภาษีคนใดคนหน่ึง 
ตองมช่ืีออยูในทะเบียนบานของท่ีอยูอาศัยน้ันตามกฎหมายวาดวยทะเบยีนราษฎรในวันท่ี ๑ มกราคม
ของปท่ีเสยีภาษี   

  
มาตรา ๓๑  ฐานภาษีของท่ีดินหรือส่ิงปลกูสรางตามมาตรา ๒๖  เมื่อไดหักลดหยอน

ตามมาตรา ๓๐ แลว ไดผลลัพธเปนจํานวนเทาใด ใหคูณดวยอัตราภาษีตามมาตรา ๒๘ ผลลัพธท่ีได
เปนจํานวนภาษีท่ีจะตองเสีย 

 
 มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีตองเสยีภาษีในปใด ถาปรากฏวาในปท่ีลวงมา 

เปนที่ดินที่ท้ิงไววางเปลาหรือไมไดทําประโยชนตามควรแกสภาพท่ีดิน และยังคงมีลกัษณะดังกลาว
ตอมาในปนั้น  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกเก็บภาษีสาํหรับท่ีดินในปน้ันในอัตรารอยละ 
ศูนยจุดหาของฐานภาษี   และหากยังมไิดมกีารทําประโยชนอีกเปนเวลาติดตอกัน ใหเพ่ิมอัตราภาษี
อีกหน่ึงเทาในทุกสามป แตจํานวนภาษีท่ีเสยีตองไมเกินรอยละสองของฐานภาษี 

การพิจารณาวามีการทําประโยชนตามควรแกสภาพท่ีดินตามวรรคหนึ่ง  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๕  
การประเมนิภาษี การชําระภาษี และการคืนภาษ ี

   
 
มาตรา ๓๓  ในแตละป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงการประเมินภาษี  

โดยสงแบบประเมินภาษีใหแกผูเสียภาษีตามมาตรา ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ 
การแจงการประเมนิภาษีและแบบประเมินภาษ ีใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการท่ีดินหรือสิ่งปลกูสราง ราคาประเมนิ 
ทุนทรัพย อัตราภาษี และจํานวนภาษีที่ตองชําระ 

 



 
 

๑๑

มาตรา ๓๔  ในการประเมนิภาษี ใหพนักงานประเมินมอํีานาจเรียกผูเสียภาษีหรือ
บุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพ่ือตรวจสอบภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด โดยจะตองมีหนังสือแจงใหบุคคลดังกลาวทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
    
  มาตรา ๓๕  ใหผูเสยีภาษีชําระภาษีตามแบบแจงการประเมินภาษีภายใน 
เดือนเมษายนของทุกป 
 

มาตรา ๓๖  ใหบุคคลดังตอไปน้ีมหีนาท่ีชําระภาษีแทนผูเสียภาษี 
 (๑) ผูจัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผูเสยีภาษีถึงแกความตาย 
 (๒) ผูจัดการทรัพยสนิ ในกรณีท่ีผูเสียภาษีเปนผูไมอยูตามประมวลกฎหมายแพง 

และพาณิชย วาดวยสาบสูญ 
 (๓) ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ในกรณีท่ีผูเสยีภาษีเปนผูเยาวหรือ

คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี 
 (๔) ผูแทนของนิติบุคคล ในกรณีท่ีผูเสียภาษีเปนนิติบุคคล 
 (๕) ผูชําระบัญชี ในกรณีท่ีผูเสียภาษีเปนนิติบคุคลเลกิกันโดยมีการชําระบัญชี 
 (๖) เจาของรวมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพยสนิท่ีตองเสยีภาษีเปนของบุคคล 

หลายคนรวมกัน 
 

มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีที่ดินและส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินน้ันเปนของตางเจาของกัน  
ใหถือวาเจาของที่ดินและเจาของส่ิงปลูกสรางเปนผูมหีนาท่ีชําระภาษี สาํหรับท่ีดินหรือส่ิงปลกูสราง 
ท่ีตนเปนเจาของ  
    
  มาตรา ๓๘  ใหผูเสยีภาษีชําระภาษีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามจํานวนภาษ ี
ท่ีไดมกีารแจงประเมนิ ณ สถานท่ีดังตอไปน้ี 

 (๑) สาํนักงานเทศบาล สําหรับที่ดินและส่ิงปลกูสรางท่ีอยูในเขตเทศบาล 
 (๒) ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล สาํหรับท่ีดินและส่ิงปลกูสรางท่ีอยูใน 

เขตองคการบริหารสวนตําบล 
 (๓) สาํนักงานเขตที่ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางนั้นต้ังอยู สาํหรับท่ีดินและ 

ส่ิงปลกูสรางท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (๔) ศาลาวาการเมอืงพัทยา สําหรับที่ดินและส่ิงปลูกสรางท่ีอยูในเขตเมืองพัทยา 
 (๕) ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด  

สําหรับท่ีดินและส่ิงปลกูสรางท่ีอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
 ในกรณีท่ีมคีวามจําเปน ผูบริหารทองถ่ินอาจกําหนดใหใชสถานที่อ่ืนภายใน 

เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น เปนสถานท่ีสาํหรับชําระภาษีตามวรรคหน่ึงไดตามท่ีเห็นสมควร 
การชําระภาษีตามวรรคหน่ึง ใหถือวาวันท่ีพนกังานเก็บภาษีลงลายมอืช่ือ 

ในใบเสร็จรับเงินเปนวันท่ีชําระภาษี 
 



 
 

๑๒

  มาตรา ๓๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบหมายใหสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐอื่นรับชําระภาษีแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ได  
   การชําระภาษีตามวรรคหน่ึง ใหถือวาวันท่ีเจาหนาท่ีของสวนราชการหรือ 
หนวยงานของรัฐซ่ึงไดรับมอบหมายลงลายมอืช่ือในใบเสร็จรับเงินเปนวันท่ีชําระภาษ ี
 
  มาตรา ๔๐  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกสาํหรับการเสียภาษี ผูเสยีภาษีอาจ
ชําระภาษีโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชําระผานธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด  
ท้ังน้ี การชําระผานธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดน้ัน ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

 กรณีชําระภาษีทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหผูเสียภาษีชําระภาษีตามท่ีไดรับ
แจงการประเมิน โดยสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ส่ังจายใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางต้ังอยูในเขต  และใหถือวาวันท่ีหนวยงานใหบริการ
ไปรษณียประทับตราลงทะเบียนเปนวันที่ชําระภาษี 

 กรณีชําระโดยผานทางธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใด ใหผูเสียภาษีชําระภาษีตามท่ีไดรับ
แจงการประเมินตอธนาคารหรือโดยวิธีการตามท่ีกําหนด และใหถือวาวันที่ธนาคารไดรับเงินคาภาษี
หรือวันท่ีมกีารชําระเงินคาภาษีโดยวิธีการท่ีกําหนดเปนวันที่ชําระภาษี  

 
 มาตรา ๔๑  ในการชําระภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ผูเสยีภาษีซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา

อาจขอผอนชําระเปนงวด งวดละเทา  ๆกันก็ได   
จํานวนงวดและจํานวนเงินภาษีข้ันตํ่าท่ีจะมสิีทธิผอนชําระ รวมท้ังหลกัเกณฑและ

วิธีการในการผอนชําระใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีท่ีผูเสียภาษีตามวรรคหนึ่งไมชําระภาษีตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน 

การผอนชําระ ใหผูเสยีภาษีหมดสิทธิท่ีจะผอนชําระ และตองเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละหน่ึงตอเดือน 
ของจํานวนภาษีท่ีคางชําระ เศษของเดือนใหนบัเปนหน่ึงเดือน 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวามีการประเมนิภาษีผิดพลาด

หรือไมครบถวน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจทบทวนการประเมนิภาษีใหถูกตองตามท่ี 
ผูเสยีภาษีมหีนาท่ีตองเสยีได  ท้ังนี ้ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๔ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

การทบทวนการประเมนิตามวรรคหนึ่งจะกระทํามไิด เม่ือพนสามปนับแตวันสดุทาย
แหงกําหนดเวลาการชําระภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่ตองมกีารชําระภาษีเพ่ิมเติม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจง 
การประเมนิภาษีตามวรรคหน่ึง และสงแบบประเมินภาษีใหแกผูเสียภาษี  และใหผูเสียภาษีชําระภาษี
ท่ีตองเสียเพ่ิมเติมภายในสามสบิวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน    

ในกรณีท่ีมกีารชําระภาษีไวเกินจํานวนท่ีจะตองเสีย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แจงผูเสียภาษีใหมารับเงินท่ีชําระเกินคืน 

 



 
 

๑๓

มาตรา ๔๓  ผูใดเสียภาษีโดยไมมีหนาที่ตองเสยีหรือเสยีภาษีเกินกวาจํานวน 
ท่ีตองเสีย ไมวาโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ผูน้ันมีสทิธิไดรับเงินคืน   

 การขอรับเงินคืนตามวรรคหน่ึง  ใหย่ืนคํารองตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูซ่ึงผูบริหาร
ทองถิ่นมอบหมายตามแบบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในสองปนับแตวันท่ีชําระ
ภาษี  ในการน้ี ใหผูย่ืนคํารองสงเอกสาร หลกัฐาน หรือคําช้ีแจงใด  ๆประกอบคํารองดวย  

ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาคํารองใหเสร็จส้ินและแจงผลการพิจารณาคํารอง 
ใหผูยื่นคํารองทราบภายในเกาสิบวันนบัแตวันท่ีไดรับคํารอง  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นวา 
ผูยื่นคํารองมีสทิธิไดรับเงินคืน ใหผูบริหารทองถ่ินมคํีาส่ังคืนเงินใหแกผูยื่นคํารอง โดยตองแจงคําส่ังให
ผูยื่นคํารองทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดมีคําส่ัง 

 ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเมินภาษีผิดพลาด  
ใหผูบริหารทองถ่ินสั่งใหดอกเบ้ียแกผูไดรับเงินคืนในอัตรารอยละหน่ึงตอเดือนหรือเศษของเดือน 
ของเงินท่ีไดรับคืนโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่ย่ืนคํารองขอรับคืนเงินจนถึงวันท่ีคืนเงิน แตตองไมเกิน
จํานวนเงินที่ไดรับคืน 

 ถาผูยื่นคํารองไมมารับเงินคืนภายในหน่ึงปนบัแตวันท่ีไดรับแจง ใหเงินนั้น 
ตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  

หมวด ๖ 
การลดและการยกเวนภาษี 

   
 

มาตรา ๔๔  การลดภาษีสําหรับที่ดินหรือส่ิงปลกูสรางบางประเภท  
เพ่ือใหเหมาะสมกับเหตุการณ หรือกิจการ หรือสภาพแหงทองท่ี ใหกระทําไดโดยตรา 
เปนพระราชกฤษฎีกา แตจะกําหนดใหลดภาษีเกินกวากึ่งหน่ึงของจํานวนภาษีท่ีจะตองเสียมิได 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีที่ดินหรือส่ิงปลกูสรางภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ใด ไดรับความเสียหายมากหรือถูกทําลายใหเส่ือมสภาพดวยเหตุอันพนวิสยัที่จะปองกันไดโดยทั่วไป  
ใหผูบริหารทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด  
หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจ
ประกาศลดหรือยกเวนภาษีภายในเขตพ้ืนท่ีที่เกิดเหตุน้ันในชวงระยะเวลาใดชวงระยะเวลาหน่ึงได  
ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่มีเหตุอันทําใหที่ดินไดรับความเสียหายหรือทําให 
ส่ิงปลกูสรางถูกร้ือถอนหรือทําลาย หรือชํารุดเสียหายจนเปนเหตุใหตองทําการซอมแซมในสวนสาํคัญ  
ใหผูเสียภาษีมีสทิธิย่ืนคําขอลดหรือยกเวนภาษีที่จะตองเสียตอผูบริหารทองถิ่นไดตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เม่ือมีการยื่นคําขอลดหรือยกเวนภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทําการตรวจสอบขอเท็จจริง หากปรากฏขอเท็จจริงเปนท่ีเช่ือไดวามเีหตุอันสมควรลดหรือยกเวน 



 
 

๑๔

ภาษีใหแกผูย่ืนคําขอ ใหผูบริหารทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีท่ีดินและ 
ส่ิงปลกูสรางประจําจังหวัด หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมอํีานาจออกคําสั่งลดหรือยกเวนภาษีได  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงสดัสวนความเสียหายที่
เกิดข้ึนและระยะเวลาที่ไมไดรับประโยชนจากท่ีดินหรือส่ิงปลกูสรางน้ัน 

  
หมวด ๗ 

ภาษีคางชําระ 
   

 
 มาตรา ๔๗  ภาษีท่ีมิไดชําระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือเปนภาษีคางชําระ 
 
 มาตรา ๔๘  การจดทะเบยีนสทิธิและนติิกรรมโอนกรรมสิทธ์ิหรือสทิธิครอบครอง 

ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญัตินี ้จะกระทํามิได  เม่ือปรากฏหลักฐานจาก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรา ๔๙ วามีภาษีคางชําระสาํหรับท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางนั้น  

 
มาตรา ๔๙  ภายในเดือนมิถุนายนของป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แจงรายการภาษีคางชําระใหสาํนักงานที่ดินหรือสํานักงานท่ีดินสาขา ซ่ึงท่ีดินและสิ่งปลูกสรางอยู 
ในเขตทองท่ีของสํานักงานที่ดินหรือสํานักงานท่ีดินสาขานั้นทราบ เพ่ือใชเปนขอมลูในการจดทะเบยีน
สิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในท่ีดินและอสังหาริมทรัพยตอไป เวนแต 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสํานักงานท่ีดินหรือสาํนักงานที่ดินสาขาจะตกลงกําหนดเวลา 
เปนอยางอ่ืน 
 

 มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีคางชําระ ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมหีนังสอืแจงเตือนผูเสียภาษีที่มีภาษีคางชําระมาชําระภาษี พรอมท้ังเบ้ียปรับ 
และเงินเพ่ิมตามท่ีกําหนดในหมวด ๘  

 
 มาตรา ๕๑  ถาผูเสยีภาษีมิไดชําระภาษี เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมภายในเวลาทีกํ่าหนด

ไวหนังสือแจงเตือนตามมาตรา ๕๐  เมื่อพนเกาสบิวันนับแตวันท่ีไดรับหนงัสือแจงเตือนดังกลาวแลว 
ใหผูบริหารทองถ่ินมอํีานาจออกคําสั่งเปนหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสนิของผูเสยีภาษี
เพ่ือนาํเงินมาชําระภาษีคางชําระ เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม และคาใชจายได   แตหามมใิหยึดหรืออายัด
ทรัพยสนิของผูเสียภาษีเกินกวาความจําเปนท่ีพอจะชําระภาษีคางชําระ เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม 
   วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสนิของผูเสียภาษีตามวรรคหน่ึง  
ใหนําวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนโุลม 

 



 
 

๑๕

 
มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชนในการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามมาตรา ๕๑  

ใหผูบริหารทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูบริหารทองถิ่นมอํีานาจ 
  (๑) เรียกผูเสียภาษีมาใหถอยคํา 
  (๒) สั่งใหผูเสียภาษีนําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจําเปนแกการจัดเก็บ 
ภาษีคางชําระมาตรวจสอบ  
  (๓) ออกคําส่ังเปนหนงัสอืใหเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบ คน หรือยึดบัญชี เอกสาร
หรือหลกัฐานอ่ืนของผูเสยีภาษี  
   (๔) เขาไปในท่ีดินและสิ่งปลูกสรางหรือสถานที่อ่ืนที่เก่ียวของในระหวางเวลา 
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น เพ่ือสอบถามบุคคลใด  ๆ
  การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนบัแต 
วันท่ีไดรับหนังสือเรียกหรือคําสั่ง  และการออกคําส่ังและทําการตาม (๓) หรือ (๔) ตองเปนไปตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูเสียภาษีไวแลว  
ถาผูเสยีภาษีไดนําเงินมาชําระคาภาษีคางชําระ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม และคาใชจายอันเน่ืองมาจาก 
การยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาด ใหผูบริหารทองถ่ินมีคําสั่งเพิกถอน
การยึดหรืออายัดน้ัน   

 
 มาตรา ๕๔  การขายทอดตลาดทรัพยสินของผูเสยีภาษีตามมาตรา ๕๑  

จะกระทํามิได ในระหวางระยะเวลาท่ีใหคัดคานหรืออุทธรณตามมาตรา ๖๑ หรือใหฟองเปนคด ี
ตอศาลตามมาตรา ๗๐ และตลอดเวลาท่ีการพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคานหรืออุทธรณดังกลาว 
ยังไมถึงท่ีสุด 
 
  มาตรา ๕๕  เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดตามมาตรา ๕๑ ใหหักไวเปน 
คาภาษีคางชําระ เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม และคาใชจายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพยสิน  
เหลอืเทาใดใหคืนแกผูเสยีภาษ ี
 

หมวด ๘ 
เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม 
   

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีผูเสียภาษีมิไดชําระภาษีภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสีย 

เบ้ียปรับอีกหน่ึงเทาของจํานวนภาษีคางชําระ  เวนแตผูเสียภาษีไดชําระภาษีกอนจะไดรับหนังสอื 
แจงเตือนตามมาตรา ๕๐ ใหเสียเบ้ียปรับรอยละย่ีสบิหาของจํานวนภาษีคางชําระ 

 



 
 

๑๖

มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีผูเสียภาษีมิไดชําระภาษีภายในเวลาท่ีกําหนด แตตอมาได
ชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนดไวในหนังสอืแจงเตือนตามมาตรา ๕๐  ใหเสยีเบ้ียปรับรอยละหาสบิ
ของจํานวนภาษีคางชําระ 
 

 มาตรา ๕๘  ผูเสยีภาษีผูใดมไิดชําระภาษีภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมอีก 
รอยละหน่ึงตอเดือนของจํานวนภาษีคางชําระ เศษของเดือนใหนับเปนหนึง่เดือน ท้ังน้ี มิใหนาํ 
เบ้ียปรับมารวมคํานวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมดวย 

 ในกรณีผูบริหารทองถ่ินอนุมติัใหขยายกําหนดเวลาชําระภาษี และไดมี 
การชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่ขยายใหนั้น เงินเพ่ิมตามวรรคหน่ึงใหลดลงเหลือรอยละ 
ศูนยจุดหาตอเดือนหรือเศษของเดือน 

 เงินเพ่ิมตามมาตรานี ้ใหเร่ิมนบัเมื่อพนกําหนดเวลาชําระภาษีจนถึงวันท่ีมี 
การชําระภาษี แตมใิหเกินกวาจํานวนภาษีท่ีตองชําระโดยไมรวมเบ้ียปรับ และมใิหคิดทบตน 

 
 มาตรา ๕๙  เบ้ียปรับอาจงดหรือลดลงไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

   
มาตรา ๖๐  เบ้ียปรับและเงินเพ่ิมตามหมวดน้ีใหถอืเปนภาษี 

   
หมวด ๙ 

การคัดคานและการอุทธรณการประเมินภาษ ี
   

 
มาตรา ๖๑  ผูเสยีภาษีผูใดไดรับแจงการประเมนิภาษีตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๒ 

หรือการเรียกเก็บภาษีตามมาตรา ๕๐ แลวเห็นวา การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไมถูกตอง  
ใหมีสทิธิคัดคานและขอใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได  
โดยใหย่ืนคํารองตอผูบริหารทองถ่ินตามแบบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด  
ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนบัแตวันท่ีไดรับแจงการประเมนิภาษีหรือการเรียกเก็บภาษ ีแลวแตกรณี 

ผูบริหารทองถิน่ตองพิจารณาคํารองของผูเสยีภาษีตามวรรคหน่ึงใหแลวเสร็จ 
ภายในสามสบิวันนับแตวันที่ไดรับคํารองดังกลาว และแจงคําส่ังพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสอื 
ไปยังผูเสียภาษีโดยไมชักชา 

ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเห็นชอบกับคํารองของผูเสียภาษี ใหแจง 
จํานวนภาษีทีจ่ะตองเสยีเปนหนังสอืไปยังผูเสยีภาษี และใหผูเสียภาษีมารับชําระภาษีคืนภายใน 
สิบหาวันนบัแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงดังกลาว 

ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินพิจารณาไมเห็นชอบกับคํารองของผูเสยีภาษ ี 
ใหผูเสียภาษีน้ันมสิีทธิอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมนิภาษี โดยยื่นอุทธรณ 
ตอผูบริหารทองถิ่นภายในสามสิบวันนบัแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การคัดคานและการอุทธรณไมเปนการทุเลาการชําระภาษี เวนแตผูเสียภาษีจะไดย่ืน 
คํารองตอผูบริหารทองถิ่นขอใหทุเลาการชําระภาษีไวกอน และผูบริหารทองถิ่นมคํีาส่ังใหทุเลาการชําระ



 
 

๑๗

ภาษีไวกอน  ในกรณีเชนวาน้ี ใหผูบริหารทองถ่ินมคํีาส่ังใหทุเลาการชําระภาษีเฉพาะสวนตางท่ีเพ่ิมข้ึน
จากจํานวนภาษีท่ีตองเสยีในปกอนและจะสั่งใหหาประกันตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

 
 
ในกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินไดสั่งใหทุเลาการชําระภาษีตามวรรคหาไวแลว  

ถาตอมาปรากฏวา ผูเสียภาษีไดกระทําการใด ๆ  เพ่ือประวิงการชําระภาษี หรือจะกระทําการโอน  
ขาย จําหนาย หรือยักยายทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนเพ่ือใหพนอํานาจการยึดหรืออายัด  
ผูบริหารทองถิ่นมอํีานาจเพิกถอนคําส่ังใหทุเลาการชําระภาษีน้ันได 

 
มาตรา ๖๒  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด

ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทน เปนประธานกรรมการ สรรพากรพ้ืนท่ีท่ี 
ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจํานวนหน่ึงคน ธนารักษพ้ืนท่ี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
เจาพนกังานท่ีดินจังหวัด ผูแทนของผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด 
จํานวนไมเกินสองคน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนง 
แตงตั้งอีกจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ 

ใหผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด เปนผูพิจารณา 
รวมกันเลอืกผูแทนของผูบริหารทองถ่ินตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการสงักัดสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖๓  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย  ปลดักระทรวงมหาดไทยหรือผูแทน เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลงั อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง ปลดักรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนง แตงต้ังอีกจํานวนไมเกินสองคนเปนกรรมการ 

ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังขาราชการสงักัดกรุงเทพมหานคร  
เปนเลขานกุารและผูชวยเลขานุการ 

เบ้ียประชุมของคณะกรรมการวินจิฉัยอุทธรณการประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  
ใหเบิกจายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 

มาตรา ๖๔  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓  
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป 
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  
แตจะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเกินสองวาระติดตอกันมิได 



 
 

๑๘

 
 
มาตรา ๖๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 

ตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ พนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมอืนไรความสามารถ 
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(๖) คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี มีคําสั่งใหออกเนื่องจาก 

มีเหตุบกพรองอยางยิ่งตอหนาท่ีหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 
ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ 

วินจิฉัยอุทธรณการประเมินภาษี แตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน และใหผูซ่ึงไดรับ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๖๖  การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี 

ตองมกีรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหกรรมการ 

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
การวินจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสยีงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมหีน่ึงเสยีง 

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง 
เปนเสียงช้ีขาด 

 
มาตรา ๖๗  ในการประชุม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษีผูใด 

มีสวนไดเสียในเร่ืองใดจะเขารวมพิจารณาหรือรวมวินิจฉัยลงมติในเร่ืองนั้นมไิด 
 
มาตรา ๖๘  เพ่ือประโยชนในการวินิจฉัยอุทธรณ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ

การประเมนิภาษีมอํีานาจออกหนังสอืเรียกผูอุทธรณหรือบุคคลที่เก่ียวของ มาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดมาแสดงได โดยใหเวลาแกบุคคลดังกลาวไมนอยกวาสบิหาวันนับแต 
วันท่ีไดรับหนังสือเรียก 

ผูอุทธรณผูใดไมปฏิบัติตามหนงัสือเรียกตามวรรคหน่ึง หรือไมยอมใหถอยคํา 
โดยไมมเีหตุผลอันสมควร คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษีจะยกอุทธรณน้ันเสียก็ได 

 
มาตรา ๖๙  คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษ ีมีอํานาจส่ัง 

ไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ เพิกถอนหรือแกไขการประเมินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ 
ใหผูอุทธรณไดรับการลดหรือยกเวนภาษีหรือไดคืนภาษี 



 
 

๑๙

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในหกสบิวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินไดรับอุทธรณ และตองแจงคําวินิจฉัยอุทธรณพรอมดวย
เหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีพิจารณาเสร็จ  ท้ังน้ี จะวินจิฉัยใหเรียก
เก็บภาษีเกินกวาจํานวนภาษีที่ทําการประเมนิไมได เวนแตจะไดมีการประเมินภาษีใหม 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมนิภาษี วินิจฉัยอุทธรณไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสอง ใหผูอุทธรณมีสทิธิฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสบิวัน 
นับแตพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมนิภาษี มคํีาวินิจฉัยใหคืนเงิน 
แกผูอุทธรณ ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหมคํีาส่ังคืนเงินและแจงใหผูอุทธรณ 
มารับเงินคืนภายในสิบหาวันนบัแตวันท่ีไดมีคําสั่งคืนเงิน 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณการประเมินภาษี สั่งผูบริหารทองถิ่นใหดอกเบ้ีย 
แกผูไดรับคืนเงินในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินท่ีไดรับคืน โดยไมคิดทบตน  
นับแตวันท่ีชําระภาษีถึงวันที่มีคําวินิจฉัยใหคืนเงิน แตตองไมเกินจํานวนเงินที่ไดรับคืน 

ถาผูอุทธรณไมมารับเงินคืนภายในหน่ึงปนบัแตวันท่ีไดรับแจง ใหเงินนั้นตกเปน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๗๐  ผูอุทธรณมีสทิธิอุทธรณคําวินจิฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ

การประเมนิภาษี โดยฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวันนบัแตวันท่ีไดรับแจงคําวินจิฉัยอุทธรณ 
 

หมวด ๑๐ 
การจัดสรรเงินภาษีใหแกธนาคารที่ดิน 

   
 

มาตรา ๗๑  เม่ือไดมกีารจัดต้ังธนาคารที่ดินโดยกฎหมายวาดวยการน้ันข้ึน  
ใหจัดสรรเงินภาษีที่จัดเก็บไดและนําสงใหแกธนาคารท่ีดิน เพ่ือใชในกิจการตามวัตถุประสงค  
หลักเกณฑ และวิธีการ ตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดต้ังบัญญัติไว 

ในระหวางท่ียังไมมีการจัดตั้งธนาคารท่ีดินตามวรรคหน่ึง ใหจัดสรรเงินภาษีท่ีจัดเก็บ
ไดและนําสงใหแกสถาบันบริหารการจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 

 
มาตรา ๗๒  ในระหวางท่ียังไมมีการจัดตั้งธนาคารท่ีดินตามมาตรา ๗๑ วรรคหน่ึง  

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําสงเงินภาษีท่ีจัดเก็บไดตามพระราชบัญญัติน้ีตามอัตราท่ีกําหนด 
โดยพระราชกฤษฎีกา ใหแกสถาบันบริหารการจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) เพ่ือใชใน 
การดําเนินการตามวัตถุประสงคของสถาบัน  ท้ังนี ้ใหสถาบันบริหารการจัดการธนาคารท่ีดิน 
(องคการมหาชน) แยกบัญชีสาํหรับเงินดังกลาวตางหากจากการดําเนินกิจการอ่ืนดวย  

เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําสงตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนทุนและทรัพยสิน 
ในการดําเนินกิจการของสถาบันบริหารการจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) และไมเปนรายได 
ท่ีตองนาํสงคลงัเปนรายไดแผนดิน 



 
 

๒๐

เม่ือสถาบันบริหารการจัดการธนาคารท่ีดิน  (องคการมหาชน) ยุบเลกิเน่ืองจาก  
มีการจัดต้ังธนาคารท่ีดินแลว ใหการนาํสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง  
และใหโอนเงินเทาท่ีเหลอือยูใหแกธนาคารท่ีดินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

 
หมวด ๑๑ 

บทกําหนดโทษ 
   

    
มาตรา ๗๓  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๒๐  

หรือมาตรา ๒๑ หรือของผูบริหารทองถ่ินหรือเจาหนาที่ซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมายตามมาตรา ๕๒ 
(๓) หรือ (๔)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
   

มาตรา ๗๔  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสอืเรียกของพนักงานสํารวจตามมาตรา ๒๑  
หรือของพนักงานประเมนิตามมาตรา ๓๔ หรือหนังสอืเรียกหรือคําส่ังของผูบริหารทองถ่ินหรือ
เจาหนาที่ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายตามมาตรา ๕๒ (๑) หรือ (๒)  ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

     
มาตรา ๗๕  ผูใดไมแจงการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินหรือส่ิงปลูกสราง 

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๗๖  ผูใดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารทองถิ่นตามมาตรา ๕๑ 
หรือทําลาย ยายไปเสยี ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่นซ่ึงทรัพยสินท่ีผูบริหารทองถ่ินมีคําสั่งใหยึด
หรืออายัด  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 

มาตรา ๗๗  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสอืเรียกของคณะกรรมการวินจิฉัยอุทธรณ 
การประเมนิภาษีตามมาตรา ๖๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับผูอุทธรณ 
 

มาตรา ๗๘  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานอันเปนเท็จ 
มาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  
หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 
 มาตรา ๗๙  ในกรณีท่ีผูกระทําผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน 

นิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนของนติิบุคคลน้ัน ตองรับโทษตามที่
บัญญัติไว สําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสจูนไดวาการกระทําน้ันกระทําโดยตนมิได 
รูเห็นหรือยินยอม หรือตนไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดน้ันแลว 



 
 

๒๑

 
มาตรา ๘๐  ความผิดตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ หรือมาตรา ๗๗  

ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมอํีานาจเปรียบเทียบได 
 เม่ือผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวัน 

ใหถือวาคดีเลกิกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถาผูกระทําผิดไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระ 

เงินคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหดําเนินคดีตอไป 
เงินคาปรับท่ีไดจากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีเกิดข้ึนใน 

เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
  

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๘๑  บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายวาดวย

ภาษีบํารุงทองท่ี และกฎหมายวาดวยการกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินสําหรับการประเมนิภาษี
บํารุงทองท่ี ซ่ึงถูกยกเลกิโดยพระราชบัญญัตินี ้ ใหยังคงใชบังคับตอไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินและภาษีบํารุงทองท่ี ท่ีตองเสยีหรือท่ีพึงชําระหรือท่ีคางอยูหรือท่ีตองคืนกอนวันที ่๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕..  
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
......................................... 

นายกรัฐมนตรี 


