ร่าง
พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ….
..................................
..................................
..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุง
ท้องที่
................................................................................................................................................................
....................................
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้น
แต่การจัดเก็บภาษีสาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
25.. เป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
(2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475
(3) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485
(4) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
(5) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543
(6) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
(7) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 156 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2515
(8) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
(9) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524
(10) พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529
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(11) พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
(12) พระราชบัญญัติกาหนดราคาปานกลางของที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2529
มาตรา 4 กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบั งคับใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับที่
กล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ใช้บังคับ ซึ่งได้บัญญัติให้ ทรัพย์สินของบุคคลใด
ได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ หรือได้รับการ
ยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบารุงท้องที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีบารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามข้อผูกพันที่ประเทศ
ไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามความตกลงระหว่างประเทศ
หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“ผู้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ
เป็นผู้ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มี หน้าที่เสียภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย
“สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่บุคคลอาจเข้าอยู่
อาศัย หรื อ ใช้ส อยได้ หรื อที่ใช้เป็ น ที่ เ ก็บสิ น ค้า หรื อ ประกอบการอุ ตสาหกรรมหรื อ พาณิ ช ยกรรม และให้
หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย
“ห้องชุด” หมายความว่า ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์แล้ว
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
“เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า
(1) เขตเทศบาล
(2) เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) เขตกรุงเทพมหานคร
(4) เขตเมืองพัทยา
(5) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
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“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(4) นายกเมืองพัทยา
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความ
รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า
(1) เทศบัญญัติ
(2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
(4) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
(5) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกาหนด แต่ไม่หมายความรวมถึง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“คณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ” หมายความว่า คณะกรรมการกาหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
“คณะอนุกรรมการประจาจั งหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณี
“พนักงานสารวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่สารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เสียภาษี
เป็นเจ้าของหรือถือครองอยู่
“พนักงานประเมิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี
“พนักงานเก็บภาษี” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับชาระภาษีและเร่งรัดการชาระภาษี
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจและหน้าที่ของตน
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
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บททั่วไป
มาตรา 7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา 8 ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัตินี้
(1) ทรั พย์ สิ น ส่ ว นสาธารณสมบั ติข องแผ่ น ดิน ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ระเบี ยบทรั พ ย์สิ น ฝ่ า ย
พระมหากษัตริย์
(2) ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(3) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ หรือใน
กิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
(4) ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ที่ ท าการขององค์ ก ารสหประชาชาติ ทบวงการช านั ญ พิ เ ศษขององค์ ก าร
สหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงอื่นใด
(5) ทรัพย์สินที่เป็นที่ทาการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบัติต่อกัน
(6) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
(7) ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการ
สาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่
เป็นศาลเจ้า ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(8) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
(9) ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ของมู ล นิ ธิ ห รื อ องค์ ก ารหรื อ สถานสาธารณกุ ศ ลตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังประกาศกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
(10) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด
(11) ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด
(12) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(13) ทรัพย์สินตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีใด เป็นผู้
มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับปีนั้น ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
มาตรา 10 ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด ให้สานักงาน
ที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่
ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้า
ของเดือนถัดไป
มาตรา 11 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานสารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บ
ภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา 12 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับ
ชาระภาษีแทนตามมาตรา 46 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นอาจได้รับส่วนลดหรือค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บภาษีตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละสามของภาษีที่รับชาระ
มาตรา 13 การส่งคาสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น ให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้
เสียภาษีโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ส่ง ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทา
การของบุคคลนั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้
เสียภาษี ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้ เสียภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
และอยู่ ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้
ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิ ธีการที่กาหนดในวรรคหนึ่งได้ จะกระทาโดยวิธีปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้
ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทาการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้
เมื่อได้ดาเนิน การตามวรรคสองและเวลาได้ล่ว งพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ดาเนิ นการ
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว
มาตรา 14 กาหนดเวลาการช าระภาษีห รือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือกาหนดเวลาการคัดค้านการ
ประเมินภาษีตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจาเป็น
จนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกาหนดเวลาได้ ให้ยื่นคาร้องขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุด
ลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะให้ขยายหรือให้เลื่อนกาหนดเวลาออกไปอีกตามความ
จาเป็นแก่กรณีก็ได้
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กาหนดเวลาต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็น
การสมควร จะขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตามความจาเป็นแก่กรณีก็ได้
หมวด 2
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดี
กรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมสรรพากร และผู้อานวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังแต่งตั้งข้าราชการของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็น
เลขานุการ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 16 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 21 วรรคสาม และตามที่กระทรวงการคลังหรือ
กรุงเทพมหานครร้องขอ
(2) ให้ คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับ
คณะกรรมการภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งประจ าจั ง หวั ด กระทรวงการคลั ง กระทรวงมหาดไทย หรื อ
กรุงเทพมหานคร
(3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 18 การวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นที่สุด และในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยในภายหลัง คาวินิจฉัยที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่มีคาวินิจ ฉัย
เปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป

7

มาตรา 19 ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัย คาปรึกษาหรือ
ค าแนะน าดั ง กล่ า วไปยั ง ผู้ ยื่ น ขอค าวิ นิ จ ฉั ย ค าปรึ ก ษาหรื อ ค าแนะน านั้ น และให้ ส่ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วไปยั ง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
หมวด 3
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
มาตรา 20 ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ยกเว้ น กรุ ง เทพมหานคร ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด ” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนของนายกเทศมนตรีจานวนห้าคน ผู้แทนของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลจานวนห้าคน และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด เป็นกรรมการ และให้
ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ น ายกเทศมนตรี แ ละนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ น ผู้ พิ จ ารณาร่ว มกั นเลื อ กผู้ แ ทนของ
นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด มีอานาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 52 หรือมาตรา 53 และให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่
ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่
กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 21 เมื่อคณะกรรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดได้ให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่
ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแล้ว ให้ส่งคาปรึกษาหรือ
คาแนะนาดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจาจังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคาปรึกษาหรือคาแนะนา พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภาษี
ที่ดินสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับคาปรึกษาหรือคาแนะนาของคณะกรรมการภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องดั งกล่าว พร้อมกับความเห็นไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อพิจารณาต่อไป
การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
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มาตรา 22 ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานคร จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการ
จั ด เก็ บ ภาษี จ านวนภาษี ที่ จั ด เก็ บ ได้ มู ล ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ใ ช้ เป็ น ฐานในการค านวณภาษี ใ ห้ แก่
คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และจัดส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย
ให้กรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่งให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ได้รับตามวรรคสองและวรรคสาม และให้จัดส่งข้อมูลที่มี
การประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
มาตรา 23 ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 22 ให้คณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย
หมวด 4
การสารวจและจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการสารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา 25 ก่อนที่จะดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกาหนด
ระยะเวลาที่จะทาการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสารวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยปิด
ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นหรือสถานที่
อื่นตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
มาตรา 26 ให้พนักงานสารวจมีอานาจหน้าที่สารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นแก่การประเมินภาษี
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มาตรา 27 ในการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานสารวจมีอานาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการได้ และมี
อานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษี
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง พนักงานสารวจอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอี ยด
เกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้
มาตรา 28 เมื่อพนักงานสารวจได้ดาเนินการสารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น แล้ ว ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่ งปลู กสร้าง โดยต้องแสดง
ประเภท จานวน ขนาดของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียด
อื่นที่จาเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนด และให้ประกาศ
บัญชีดังกล่าว ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควร
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
มาตรา 29 ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
มาตรา 30 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทาขึ้นไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคาร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้
เมื่อได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้พนักงานสารวจดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว เมื่อได้ดาเนินการแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เสียภาษี
ทราบ ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง
มาตรา 31 ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผล
ทาให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น หรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งนั้ น ต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว
หมวด 5
ฐานภาษี อัตราภาษี และการคานวณภาษี
มาตรา 32 ฐานภาษีเพื่อการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง
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การคานวณมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(2) สิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
(3) สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคานวณมูลค่า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลู กสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ให้เป็นไปตามราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่ าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์
มาตรา 33 ให้กรมธนารักษ์หรือสานัก งานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีกาหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา 32 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์
มาตรา 34 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราไม่เกินร้อยละศูนย์จุด
สองของฐานภาษี
(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของฐาน
ภาษี
(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละสองของ
ฐานภาษี
(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่
เกินร้อยละสองของฐานภาษี
การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามวรรคหนึ่ง (1) ต้องเป็นการทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยง
สั ต ว์ เลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และกิ จ การอื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า ก ารกระทรวงการคลั ง และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกันกาหนด
การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตามวรรคหนึ่ง (2) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกาหนด
อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกาหนดเป็นอัตราเดียว
หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่กาหนดตามวรรค
หนึ่ง และอัตราภาษีตามวรรคหนึ่ง (3) จะกาหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ด้วยก็ได้
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ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า (ที่ถูกต้องน่าจะเป็นวรรค
สี)่ ให้มีอานาจตราข้อบัญญัติกาหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
มาตรา 35 ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกาหนด
มาตรา 36 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อัตราภาษีที่จัดเก็บ จานวนภาษีที่ต้องช าระ และรายละเอีย ดอื่นที่จาเป็นในการจัดเก็บภาษี ในแต่ล ะปี ณ
สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของปีนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น ให้ได้รับยกเว้นมูลค่า
ของฐานภาษีในการคานวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท
มาตรา 38 การคานวณภาษีให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคานวณได้ตามมาตรา 32 หัก
ด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 37 แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตามมาตรา 34 ตามสัดส่วนที่
กาหนดในมาตรา 35 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจานวนภาษีที่ต้องเสีย
เพื่อประโยชน์ในการคานวณภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีที่ดินหลายแปลงซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันแต่เป็น
ของเจ้าของเดียวกัน ให้คานวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี
มาตรา 39 ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ให้เรียกเก็บภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ในปีที่ที่สี่ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา 34 ในอัตราร้อยละศูนย์จุดห้า และหากยังทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาติดต่อกัน ให้เพิ่มอัตราภาษีอีกร้อยละศูนย์จุดห้ าในทุกสาม
ปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละห้า
หมวด 6
การประเมินภาษี การชาระภาษี และการคืนภาษี
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มาตรา 40 ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษี
ให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์
การแจ้งการประเมินภาษีและแบบประเมินภาษี ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และจานวนภาษีที่
ต้องชาระ
มาตรา 41 ในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอานาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมา
ให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยจะต้องมีหนังสือ
แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
มาตรา 42 ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
มาตรา 43 ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ชาระภาษีแทนผู้เสียภาษี
(1) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
(2) ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
สาบสูญ
(3) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
(4) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
(5) ผู้ชาระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการชาระบัญชี
(6) เจ้าของรวมคนหนึ่งคนใด ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นของบุคคลหลายคนรวมกัน
มาตรา 44 ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่าเจ้าของที่ดิน
และเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่ชาระภาษี สาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ
มาตรา 45 ให้ ผู้ เสี ย ภาษีชาระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจานวนภาษีที่ได้มีการแจ้ง
ประเมิน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้)
(1) สานักงานเทศบาล สาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล
(2) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล
(3) ส านั ก งานเขตที่ ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งนั้ น ตั้ ง อยู่ ส าหรั บ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ อ ยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
(4) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา
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(5) ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกาหนด สาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจกาหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น เป็นสถานที่สาหรับชาระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
การชาระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่
ชาระภาษี
มาตรา 46 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นรับ
ชาระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
การชาระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับ
มอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา 47 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกสาหรับการเสียภาษี ผู้เสียภาษีอาจชาระภาษีโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชาระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ การชาระผ่านธนาคาร
หรือโดยวิธีการอื่นใดนั้น ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
กรณีชาระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามที่ได้รับแจ้งการประเมิน
โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง สั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียน
เป็นวันที่ชาระภาษี
กรณีชาระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด ให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีตามที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่กาหนด และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงินค่าภาษีหรือวันที่มีการชาระเงินค่า
ภาษีโดยวิธีการที่กาหนดเป็นวันที่ชาระภาษี
มาตรา 48 ในการชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนชาระเป็นงวด งวดละเท่า ๆ
กันก็ได้
จานวนงวดและจานวนเงินภาษีขั้นต่าที่จะมีสิทธิผ่อนชาระ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่อน
ชาระให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งไม่ชาระภาษีตามระยะเวลาที่กาหนดในการผ่อนชาระ ให้ผู้เสียภาษี
หมดสิทธิที่จะผ่อนชาระ และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจานวนภาษีที่ค้างชาระ เศษของเดือน
ให้นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา 49 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียได้ ทั้งนี้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา 40 วรรคสอง และมาตรา 41 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

14

การทบทวนการประเมินตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลา
การชาระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ต้องมีการชาระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง การประเมินภาษีตามวรรค
หนึ่ง และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีชาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ในกรณีที่มีการชาระภาษีไว้เกินจานวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้เสียภาษีให้มา
รับเงินที่ชาระเกินคืน
มาตรา 50 ผู้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจานวนที่ต้องเสีย ไม่ว่าโดยความ
ผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน
การขอรั บ เงิ น คื น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ตามแบบที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ภายในสองปีนับแต่วันที่ชาระภาษี ในการนี้ให้ผู้ ยื่นคาร้องส่ งเอกสาร
หลักฐาน หรือคาชี้แจงใด ๆ ประกอบคาร้องด้วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคาร้องให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลการพิจารณาคาร้องให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นคาร้อง โดยต้องแจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้มีคาสั่ง
ในกรณีที่ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เห็ นว่า องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ประเมินภาษีผิ ดพลาด ให้ ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่
คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นคาร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงินที่ได้รับคืน
ถ้าผู้ยื่นคาร้องไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวด 7
การลดและการยกเว้นภาษี
มาตรา 51 การลดภาษีสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับ สภาพความ
จาเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระทาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของจานวนภาษีที่จะต้องเสีย
มาตรา 52 ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ได้รับความ
เสียหายมากหรือถูกทาลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้ นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอานาจประกาศลด(ภาษี)หรือยกเว้นภาษีภายใน
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เขตพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด เหตุ นั้ น ในช่ ว งระยะเวลาใดช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง ได้ ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา 53 ในกรณีที่มีเหตุอันทาให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือทาให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือ
ทาลาย หรือชารุดเสียหายจนเป็นเหตุ ให้ต้องทาการซ่อมแซมในส่วนสาคัญ ให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคาขอลด
(ภาษี)หรือยกเว้นภาษีที่จะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกาหนด
เมื่อมีการยื่นคาขอลด(ภาษี)หรือยกเว้นภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามีเหตุอันสมควรลด(ภาษี)หรือยกเว้นภาษีให้แก่ผู้
ยื่นคาขอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัด
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจออกคาสั่ง
ลด(ภาษี)หรือยกเว้นภาษีได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์
จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หมวด 8
ภาษีค้างชาระ
มาตรา 54 ภาษีที่มิได้ชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างชาระ
มาตรา 55 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทามิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 56
ว่ามีภาษีค้างชาระสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 63
มาตรา 56 ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งรายการภาษีค้างชาระให้
สานักงานที่ดินหรือสานักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินและสิ่ งปลู กสร้างอยู่ในเขตท้องที่ของสานักงานที่ดิ นหรื อ
สานักงานที่ดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรั พย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสานักงานที่ดินหรื อ
สานักงานที่ดินสาขาจะตกลงกาหนดเวลาเป็นอย่างอื่น
มาตรา 57 เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างชาระ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง
เตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชาระมาชาระภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กาหนดในหมวด 9
มาตรา 58 ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษี ค้างชาระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา 57 เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหาร
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ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อนาเงินมาชาระ
ภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้
แต่ห้ามมิให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจาเป็นที่พอจะชาระภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงิน
เพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้นาวิธีการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง มาตรานี้ การยึ ด อายั ด และการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ของผู้ เ สี ย ภาษี ใ ห้
หมายความรวมถึงการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีแทนตามมาตรา 43
มาตรา 59 เพื่อประโยชน์ ในการยึด หรือ อายัด ทรั พย์สิ นตามมาตรา 58 ให้ ผู้ บริห ารท้องถิ่ น หรื อ
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจ
(1) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยคา
(2) สั่ งให้ ผู้ เสี ย ภาษี น าบั ญชี เอกสาร หรือหลั กฐานอื่นอันจาเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้า งช าระมา
ตรวจสอบ
(3) ออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นของ
ผู้เสียภาษี
(4) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถามบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นเท่ าที่
จาเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
การดาเนินการตาม (1) หรือ (2) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียก
หรือคาสั่ง และการออกคาสั่งและทาการตาม (3) หรือ (4) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการระทรวง
มหาดไทยประกาศกาหนด
มาตรา 60 ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีได้นาเงินมาชาระ
ค่าภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อน
การขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
มาตรา 61 การขายทอดตลาดทรัพย์สิ นของผู้เสี ยภาษีตามมาตรา 58 จะกระทามิได้ ในระหว่าง
ระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามมาตรา 69 หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา 78 และตลอดเวลาที่
การพิจารณาและวินิจฉัยคาคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด
มาตรา 62 เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา 58 ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างชาระ เบี้ยปรับ เงิน
เพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น เหลือเท่าใดให้คืนแก่ผู้เสีย
ภาษี
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มาตรา 63 ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดตามคาพิพากษา ก่อนทาการขาย
ทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งรายการภาษีค้างชาระสาหรับที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี
และเมื่อทาการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับ
จานวนค่าภาษีค้างชาระ และนาส่งเงินดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชาระหนี้ค่าภาษีที่ค้าง
ชาระดังกล่าว
หมวด 9
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
มาตรา 64 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของ
จานวนภาษีค้างชาระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา 57 ให้เสียเบี้ย
ปรับร้อยละยี่สิบห้าของจานวนภาษีค้างชาระ
มาตรา 65 ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด แต่ต่อมาได้ชาระภาษีภายในเวลาที่
กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา 57 ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละห้าสิบของจานวนภาษีค้างชาระ
มาตรา 66 ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน
ของจานวนภาษีค้างชาระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให้นาเบี้ยปรับมารวมคานวณเพื่อเสียเงิน
เพิ่มด้วย
ในกรณี ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายก าหนดเวลาช าระภาษี และได้ มี ก ารช าระภาษี ภ ายใน
กาหนดเวลาที่ขยายให้นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละศูนย์จุดห้าต่อเดือนหรือเศษของเดือน
เงินเพิ่มตามมาตรานี้ ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกาหนดเวลาชาระภาษี จนถึงวันที่มีการชาระภาษี แต่มิให้เกิน
กว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น
มาตรา 67 เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 68 เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี
หมวด 10
การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี
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มาตรา 69 ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามมาตรา 40 หรือมาตรา 49 หรือการเรียกเก็บ
ภาษีตามมาตรา 57 แล้วเห็นว่า การประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิคัดค้านและ
ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ โดยให้ยื่นคาร้องต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณี
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคาร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคาร้องดังกล่าว และแจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้งจานวนภาษีที่จะต้องเสีย
เป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีมารับชาระภาษีคืนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคาร้องของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิ ทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การคัดค้านและการอุ ทธรณ์ไ ม่เ ป็น การทุ เลาการช าระภาษี เว้นแต่ผู้ เสี ยภาษีจะได้ ยื่น คาร้ อ งต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นขอให้ทุเลาการชาระภาษีไว้ก่อน และผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ ทุเลาการชาระภาษี แล้ว ใน
กรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ ทุเลาการชาระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากจานวนภาษีที่ต้อง
เสียในปีก่อนและจะสั่งให้หาประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการชาระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว ถ้าต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษี
ได้กระทาการใด ๆ เพื่อประวิงการชาระภาษี หรือจะกระทาการโอน ขาย จาหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สิ น
ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้พ้นอานาจการยึดหรืออายัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจเพิกถอนคาสั่งให้ทุเลาการ
ชาระภาษีนั้นได้
มาตรา 70 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง “เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
ประจาจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์
พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน ผู้แทนของ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด จานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่งแต่งตั้งอีกจานวนไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณาร่วมกันเลือกผู้แทนของ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสั งกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 71 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง “เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดี
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กรมธนารั ก ษ์ อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อธิ บ ดี
กรมสรรพากร ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตาแหน่งแต่งตั้งอีกจานวนไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ
ให้ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครเป็ น เลขานุ ก ารและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร
มาตรา 72 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 70 และมาตรา 71 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปี
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ขึ้นใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา 73 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิตามมาตรา 70 และมาตรา
71 พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(6) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมีคาสั่งให้ออกเนื่องจากมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อ
หน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การ
ประเมินภาษีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา 74 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่ อาจปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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มาตรา 75 ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด
จะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้
มาตรา 76 เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีมี
อานาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมา
แสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเรียก
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสื อเรียกตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้
มาตรา 77 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีอานาจสั่งไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์
เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษี
หรือได้คืนภาษี
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับอุทธรณ์ และต้องแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้
อุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ ทั้งนี้ จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บภาษีเกินกว่าจานวนภาษีที่ทาการ
ประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ก ารประเมิ น ภาษี วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ไ ม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสอง ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่พ้นกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีคาวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์ ให้แจ้ง
คาวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มีคาสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์มารับเงินคืนภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้มีคาสั่งคืนเงิน
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินใน
อัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ชาระภาษีถึงวันที่มี
คาวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจานวนเงินที่ได้รับคืน
ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มาตรา 78 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์
หมวด 11
บทกาหนดโทษ
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มาตรา 79 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสารวจตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 หรือของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามมาตรา 59 (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 80 ผู้ ใดไม่ป ฏิบั ติตามหนังสือเรียกของพนักงานสารวจตามมาตรา 27 หรือของพนักงาน
ประเมินตามมาตรา 41 หรือหนังสือเรีย กหรือคาสั่งของผู้บริห ารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้ องถิ่น
มอบหมายตามมาตรา 59 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 81 ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 31 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 82 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ งของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 58 หรือทาลาย ย้าย
ไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งให้ยึดหรืออายัด ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 83 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ตาม
มาตรา 76 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์
มาตรา 84 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 85 ในกรณีที่ผู้กระทาผิดซึ่งต้ องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็น นิติบุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่ยอมกระทาการจนเป็นเหตุให้นิติบุ คคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้น ต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา 86 ความผิดตามมาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 81 หรือมาตรา 83 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้กระทาผิดได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ถ้าผู้กระทาผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชาระเงินค่าปรับภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ให้ดาเนินคดีต่อไป
เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา 87 บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษีบารุงท้องที่
และกฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคาปานกลางของที่ดินสาหรับการประเมินภาษีบารุงท้องที่ ซึ่งถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบารุงท้องที่ ที่ต้องเสีย
หรือที่พึงชาระหรือที่ค้างอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25..

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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