พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 2475
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก ประปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจง
ทราบทั่วกันวา
โดยที่ทรงพระราชดําริเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมภาษีโรงเรือน และขยายออกไปถึงที่ดินดวย
จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยบทมาตราตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475”
มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2475
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ ใหใชเฉพาะแตในทองที่ซึ่งไดระบุไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้
ตอไปเมื่อทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะใชพระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปในทองที่ใด จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการให
ขยายออกไปเปนคราวๆ
มาตรา 4 นับตั้งแตวันที่ใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป และภายในทองที่ซึ่งไดระบุไวตามมาตรากอนใหยกเลิกกฎหมายดังตอไปนี้
1. ประกาศภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมีย โทศก จุลศักราช 1232
2. ประกาศแกขอความในประกาศเก็บภาษีโรงรานตึกแพ ปมะเมียโทศก จุลศักราช 1232
3. ประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474

4. ประกาศวาดวยการใชประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“ทีด่ ิน” ใหกินความถึง ทางนํ้า บอนํ้า สระนํ้าฯลฯ
“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ” ใหกินถึงความแพดวย
“ราคาตลาด” หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินพรอมทั้งสิ่งที่เพิ่มเติมใหดีขึ้นทั้งสิ้น (ถามี) ซึ่งจําจําหนายไดในขณะเวลา
ที่ กําหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูรับประเมิน” หมายความวา บุคคลผูพึงชําระภาษี
“ป” หมายความวา ปตามปฏิทินหลวง
บทนิยาม “พนักงานเจาหนาที่” และ “เสนาบดี” ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน
(ฉบับที่4) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับแบบแสดงรายการทรัพยสินประเมินภาษี และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
“พนักงานเก็บภาษี” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่จัดเก็บ รับชําระ รวมทั้งเรงรัดใหชําระภาษี และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
บทนิยาม “กําหนด” ถูกยกเลิกแลวโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 และ
มีบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” เพิ่มขึ้นในมาตรา 5 นี้ โดยมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ”
มาตรา 6 เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ ทานใหแบงทรัพยสินออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใชคนตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ

(2) ที่ดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
“ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ” ตามความหมายแหงมาตรานี้ หมายความวา ที่ดินซึ่งปลูกโรง
เรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรืองหรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ
มีความเพิ่มเติมเปนมาตรา 6 ทวิ โดยมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 6 ทวิ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดินใหแกรัฐวิสาหกิจ สําหรับพื้นที่ที่เปนบริเวณตอเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ใชประโยชนโดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดได”
ความในมาตรา 7 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
มีความเพิ่มเติมเปนมาตรา 7 ทิว โดยมาตรา 8 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 7 ทวิ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครนายกเทศ
มนตรีสําหรับในเขตเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาลสําหรับในเขตสุขาภิบาล และผูวาราช
การจังหวังสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และพนักงานเก็บภาษี”
ภาค 1
ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่อง
กับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้นๆ
ความในมาตรา 8 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยในมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่4) พ.ศ.2534 ดังนี้

มาตรา 8 ใหผูรับประเมินชําระภาษีปละครั้งตามคารายปของทรัพยสิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับที่ดินซึ่งใชตอ
เนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้น ในอัตรารอยละสิบสองครึ่งของคารายป
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ “คารายป” หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือวาคาเชานั้นคือคารายป แตถาเปนกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ทําใหพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคาเชา
นั้นมิใชจํานวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได หรือเปนกรณีที่หาคาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการ
อื่น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินคารายปไดโดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่
ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา 9 ทรัพยสิน ดังตอไปนี้ ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้
(1) พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
ความใน (2) ของมาตรา ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

(2) ทรัพยสินของรัฐบาลที่ใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ และทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ใชในกิจการ
รถไฟโดยตรง”
(3) ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํากิจการอันมิใชเพื่อเปนผลกําไรสวนบุคคล และใช
เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
(4) ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว หรือเปนที่อยูของสงฆ
(5) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งปดไวตลอดป และเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอื่นอยู นอกจากคนเฝาในโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกัน
มีความเพิ่มขึ้นเปน (6) ของมาตรา 9 โดยมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

(6) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติที่ผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนที่เก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาห
กรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได”
มาตรา 10 นี้ ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475 และใชความใหมแทนแลวดังตอไปนี้

มาตรา 10 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเฝารักษา และซึ่งมิไดใชไวเปนที่ไวสินคาหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม ทานใหงดเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้ตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนไป”
มาตรา 11 ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทําลายโดยประกาศอื่น ทานใหลดหยอนคารายปของทรัพยสิน
นั้นตามสวนที่ถูกทําลายตลอดเวลาที่ยังไมไดทําขึ้น แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ นั้นตองเปนที่ซึ่งยังใชไมได
ในกรณีถาไมมีโรงเรือนอื่นหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ในที่ดินนั้นทานใหกําหนดคาภาษีในเวลาที่กลาวขางบนตามบทบัญญัติใน
ภาค 2 แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 12 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ซึ่งทําขึ้นในระหวางปนั้น ทานวาใหถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
ๆ นั้นไดมีขึ้นและสําเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑคํานวณคารายป
ถาในระหวางปไมมีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ในที่ดินนั้น ทานใหกําหนดคาภาษีเฉพาะเวลานั้น ตามบทบัญญัติในภาค
2 แหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 13 ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบที่สําคัญมีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนิดสินคาเพื่อ
ใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินทานใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งในสาม
ของคารายปของทรัพยสินนั้น รวมทั้งสวนควบดั่งกลาวแลวดวย
มาตรา 14 เวลาซึ่งลดคารายปตามภาคนี้ ทานใหคํานวณแตเดือนเต็ม
มาตรา 15 ในทองที่ซึ่งไดจัดตั้งสุขาภิบาลแลว หรือจะตั้งขึ้นก็ดี ทานใหแบงผลประโยชนจากภาษีนั้น ระหวางสุขาภิบาล (สองสวน
ในสาม) กับรัฐบาล (หนึ่งสวนในสาม)
คาใชจายในการเก็บภาษีทุกอยาง ทานใหรัฐบาลเปนผูเสีย
ภาค 2
(ภาค 2 มาตรา 16 และมาตรา 17 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2475)

ภาค 3
วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีซึ่งกลาวในภาค 1 และ ภาค 2
หมวด 1
การประเมิน
มาตรา 18 คารายปของปที่ลวงแลวนั้น ทานใหเปนหลักสําหรับการคํานวณคาภาษีซึ่งจะตองเสียในปตอมา
มาตรานี้ถูกยกเลิกและบัญญัติใหมโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2485 ดังตอไปนี้
ความในมาตรา 19 นี้ ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนอีกครั้งหนึ่งโดยมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 19 ใหผูรับประเมินยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเดือน
กุมภาพันธของทุกป แตถาในปที่ลวงมาแลวมีเหตุจําเปนอันเกิดจากสาธารณภัย หรือเหตุพนวิสัยที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจเลื่อนกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไมไดรับแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี พนักงานเจาหนา
ที่มีอํานาจ มีหนังสือสอบถามผูเชาหรือผูครองทรัพยสินเพื่อใหตอบขอความตามแบบพิมพเชนเดียวกันได และผูเชาหรือผูครองทรัพยสิน
ตองตอบขอสอบถามในแบบพิมพดังกลาว แลวสงคืนใหพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสอบถาม ในกรณี
เชนนี้ผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตองอยูในบทบังคับ และ มีความรับผิดเชนเดียวกับผูประเมินเพียงเทาที่เกี่ยวกับการสอยถามขอความ”
ความในมาตรา 20 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 20 ใหผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบพิมพตามความเปนจริง ตามความรูเห็นของตนให
ครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมทั้งลงวันที่ เดือน ป และ ลงลายมือชื่อของตนกํากับไว แลวสงคืนไปยัง
พนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู

การสงแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง จะนําไปสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่นไปสงแทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงาน
เจาหนาที่ก็ได
ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียนใหถือวาวันที่สงทางไปรษณียเปนวันยื่นแบบพิมพ”
มาตรา 21 ทานใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบใบแจงรายการนี้ และถาเห็นจําเปนก็ใหมีอํานาจสั่งใหผูรับประเมินแสดงราย
การเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้น และถาจะเรียกใหนําพยายนหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการนั้นก็เรียกได
มาตรา 22 ถาพนักงานเจาหนาที่มิไดรับคําตอบจากผูรับประเมินภายใยสิบวัน หรือไดรับคําตอบอันไมเพียงพอไซร ทานใหมีอํานาจ
ออกหมายเรียกผูรับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็นสมควร และใหนําพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพยนั้นมาแสดงซึ่งเห็นจําเปน กับให
มีอํานาจซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น
มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการรับประเมิน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะเขาไปตรวจทรัพยสินไดดวยตนเอง ตอหนาผูรับ
ประเมิน ผูเชาหรือผูครอง หรือผูแทน ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก และเมื่อผูรับประเมิน ผูเชาหรือผูครองไดรับคําขอรอง
แลว ก็จะตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจตรานั้น ในการนี้ผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองจะตองไดรับ
แจงความเปนลายลักษณอักษรใหทราบไมตํ่ากวาสี่สิบแปดชั่วโมงกอนตรวจ
มาตรา 24 เมื่อไดไตสวนตรวจตราแลว ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ที่จะกําหนด
(ก) ประเภทแหงทรัพยสินตามมาตรา 6
(ข) คารายปแหงทรัพยสิน
(ค) คาภาษีที่จะตองเสีย
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงรายการตามที่ไดกําหนดนั้นไปยังพนักงานเก็บภาษี ใหเจาพนักงานเก็บภาษีแจงรายการประเมินไปใหผูรับ
ประเมินทรัพยสินในทองที่ของตนทราบโดยมิชักชา
มีความเพิ่มเติมขึ้นเปนมาตรา 24 ทวิ โดยมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 24 ทวิ ผูรับประเมินผูใดไมยื่นแบบพิมพแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 19 หรือยื่นแบบพิมพไมถูก
ตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจประเมินและใหมีการแจงการประเมินยอนหลังใหผูรับประเมินเสียภาษีตาม
ที่พนักงานเจาหนาที่ประเมินได
การประเมินตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในเวลากําหนดเวลา ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีไมยื่นแบบพิมพ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 24 ยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันสุดทายแหง
ระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นแบบพิมพตามมาตรา 19
(2) ในกรณียื่นแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 24 ยอนหลังได
ไมเกินหาปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาที่กําหนดใหยื่นแบบพิมพตามมาตรา19”
มาตรา 25 ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในการประเมินไซร ทานวาอาจยื่นคํารองตออธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลตามแตจะ
ไดกําหนดไว หรือขอใหพิจารณาการประเมินนั้นใหม โดยวิธีการดังจะไดกลาวตอไป
มาตรา 26 คํารองทุกๆ ฉบับ ใหเขียนในแบบพิมพซึ่งกรมการอําเภอจาย เมื่อผูรับประเมินลงนามแลว ใหสงตอกรมการอําเภอในทองที่
ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงความตามมาตรา 24 นั้น เพื่อใหสงตอไปยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุห
เทศาภิบาล แลวแตกรณี
มาตรา 27 ถาคํารองยื่นภายหลังเวลาซึ่งกําหนดไวในมาตรากอน ทานใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจงความ
ใหผูรับประเมินทราบวาหมดสิทธิที่จะใหพิจารณาการประเมินใหมและจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้นเปนจํานวนเด็ดขาด เปนดั่งนี้ หามไมให
นําคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น
มาตรา 28 ผูรองผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล แลวแตกรณี ไดรับคํารองแลว
มีอํานาจออกหมายเรียกผูรองมาซักถาม แตตองใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน
มาตรา 29 ผูรองผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไมยอมใหซักถามหรือไม
ตอบคําถาม หรือไมนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนคํารองขอของตนเมื่อเรียกใหนํามา ทานวาผูนั้นหมดสิทธิที่จะขอใหพิจารณาการประเมิน

ใหม และจํานวนเงินซึ่งประเมินไวเปนจํานวนเด็ดขาด แตทั้งนี้ไมใหเปนการปลดเปลื้องผูรองใหพนจากความรับผิดในการแจงความเท็จโดย
เจตนาหรือโดยที่รูอยูแลววาเปนเท็จ
มาตรา 30 คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพกร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นใหแจงไปยังผูรองเปนลายลักษณอักษร ถามีการลดจํานวนเงินที่
ประเมินไวเปนจํานวนเทาใดก็ใหแจงไปยังพนักงานเจาหนาที่ เพื่อจะไดแกไขบัญชีการประเมินตามคําชี้ขาดนั้น
มาตรา 31 ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลจะนําคดีไปสูศาลเพื่อแสดงใหแสดงให
ศาลเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองก็ได แตตองทําภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด
ถาอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล ชี้ขาดวาผูรับประเมินหมดสิทธิที่จะใหการประเมินของตนไดรับพิจารณาใหมตามมาตรา
29 หามไมใหนําคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น
มีความเพิ่มเติมเปนวรรคสามของมาตรา 31 โดยมาตรา 15 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

“ในกรณีที่ผูรับประเมินซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไมพอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง เนื่องจากเห็นวาจํานวนเงินซึ่งประเมินไวนั้น มีจํานวนที่
สูงเกินสมควรใหรัฐวิสาหกิจนั้นนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําชี้ขาดตามมาตรา 30 ใน
การนี้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจใหลดหยอนคารายปใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรีใหเปนที่สุด”
มาตรา 32 เมื่อคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลซึ่งคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ไดสงไปใหพนักงานเจาหนา
ที่ทราบแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แกบัญชีการประเมินใหถูกตองโดยเร็ว
มาตรา 33 การขอยกเวน ขอใหปลดภาษี หรือขอลดคาภาษี ตามความในภาค 1 และภาค 2 นั้น ผูรับประเมินตองเขียนลงในแบบพิมพ
ที่ยื่นตอกรมการอําเภอทุกๆ ป พรอมดวยพยานหลักฐานที่จะสนับสนุน เพื่อวาพนักงานเจาหนาที่จะไดสามารถสอบสวนใหแนนอนโดยการ
ไตสวนหรือวิธีอื่นวาคํารองขอนั้นมีมูลดีและควรจะใหยกเวน หรือปลด หรือลดภาษีเพียงใดหรือไม
มาตรา 34 ถาพนักงานเจาหนาที่สั่งยกคําขอยกเวน หรือคําขอใหปลดภาษี หรือลดคาภาษีใหแจงคําชี้ขาดไปยังผูรับประเมิน และผูรับ
ประเมินมีสิทธิเชนเดียวกับเรื่องที่ไดบงไวในหมวดนี้ที่วาดวยการประเมิน
มาตรา 35 ในการกําหนดคาภาษีนั้น เศษที่ตํ่ากวาครึ่งสตางคใหปดทิ้ง ถาครึ่งสตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งสตางค

มาตรา 36 หนังสือแจงความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้จะใหคนนําไปสง หรือจะสงโดยทางจดหมายไปรษณียลงทะเบียนก็
ได ถาใหคนนําไปสงเมื่อผูสงไมพบผูรับไซร จะสงใหกับบุคคลใดซึ่งมีอายุเกินยี่สิบปที่อยูในบานเรือนหรือสํานักงานการคาของผูรับก็ได
และการสงเชนนี้ใหถือวาเปนการพอเพียงตามกฎหมาย
ถาหาตัวผูรับมิไดและไมมีบุคคลที่จะรับดั่งกลาวขางบน ทานวาอาจสงโดยวิธีปดหนังสือแจงความหรือหมายนั้นในที่ที่เห็นไดถนัดที่
ประตูบานผูรับหรือโฆษณาในหนังสือพิมพทองที่ก็ได
มาตรา 37 ถาผูรับประเมินตองลงนามในแบบพิมพใดตามพระราชบัญญัตินี้ ทานวาจะตองมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัว
แทนลงนามแทนก็ได ถาผูรับประเมินไดรับหมายเรียกตัวตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากที่กลาวในหมายเรียกวาตองไปเอง ทานวาจะมอบ
ฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัวแทนไปแทนตัวก็ได
แตพนักงานเจาหนาที่ตองพอใจวาผูแทนนั้นไดรับมอบอํานาจโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หมวด 2
การเก็บภาษี
ความในมาตรา 38 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.ฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 38 ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูมีหนาที่เสียภาษีนําคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษี ณ สํานักงานเขตที่โรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยู ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด สวนในเขตเทศบาล เมือง
พัทยา สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด ใหชําระตอพนักงานเก็บภาษี ณ สํานักงาน เทศบาล ศาลาวาการเมืองพัทยา สํานักงาน
สุขาภิบาล ที่วาการอําเภอที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยู หรือสถานที่อื่นที่นายกเทศมนตรี ปลัดเมืองพัทยา ประธาน
กรรมการสุขาภิบาล หรือนายอําเภอ แลวแตกรณี เปนผูกําหนด ภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน
การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนานัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานที่
ตามวรรคหนึ่งก็ไดโดยสั่งจายใหแกกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัดที่โรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยู หรือโดยการชําระผานธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด

การชําระภาษีใหถือวาไดมีการชําระแลวในวันที่พนักงานเก็บภาษีไดลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน เวนแตกรณีการชําระภาษีตาม
วรรคสองใหถือวาวันสงทางไปรษณีย หรือวันชําระผานธนาคารเปนวันชําระภาษี”
มีความเพิ่มขึ้นเปนมาตรา 38 ทวิ โดยมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.ฯ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 38 ทวิ การชําระคาภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดใหมีการผอนชําระก็ได
วงเงินคาภาษีที่จะมีสิทธิผอนชําระ รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการผอนชําระ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 39 ถามีผูยื่นฟองตอศาลตามความในมาตรา 31 ทานหามมิใหศาลประทับเปนฟองตามกฎหมาย เวนแตจะเปนที่พอใจศาลวา
ผูรับประเมินไดชําระคาภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกําหนดตองชําระ เพราะเวลาซึ่งทานใหไวตามมาตรา 38 นั้นไดสิ้นไปแลว หรือจะถึงกําหนดชําระ
ระหวางที่คดียังอยูในศาล
ถาศาลตัดสินใหลดคาภาษีทานใหคืนเงินสวนที่ลดนั้นภายในสามเดือน โดยไมคิดคาอยางใด
มาตรา 40 คาภาษีนั้น ทานใหเจาของทรัพยสินเปนผูเสีย
แตถาที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ เปนของคนละเจาของ เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆตองเสียคาภาษีทั้ง
สิ้นในกรณีเชนนั้นถาเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ไมเสียภาษี ทานวาการขายทรัพยสินทอดตลาดของผูนั้นตามมาตรา 44
ใหรวมขายสิทธิใดๆในที่ดินอันเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ ยังคงมีอยูนั้นดวย
มาตรา 41 ถาผูรับประเมินยื่นคํารองและปรากฏวาผูรับประเมินไดเสียหาย เพราะทรัพยสินวางลงหรือทรัพยสินชํารุดจึงจําเปนตอง
ซอมแซมสวนสําคัญ ทานวาพนักงานเจาหนาที่จะลดคาภาษีลงตามสวนที่เสียหาย หรือปลดคาภาษีทั้งหมดก็ได
ถาผูรองไมพอใจ ทานวาจะรองขอใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลพิจารณาอีกชั้นหนึ่งก็ได คําตัดสินของอธิบดีกรม
สรรพากร หรือ สมุหเทศาภิบาลนั้น ทานวาเปนคําตัดสินเด็ดขาด

หมวด 3
คาภาษีคาง
มาตรา 42 ถาคาภาษีมิไดชําระภายในเวลาที่ไดกําหนดในหมวด 2 ไซรทานวาเงินคาภาษีนั้นคางชําระ
มาตรา 43 ถาเงินคาภาษีคางชําระ ทานใหเพิ่มจํานวนขึ้นดั่งอัตราตอไปนี้
(1) ถาชําระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาที่บัญญัติไวในมาตรา 38 ใหเพิ่มรอยละสองครึ่งแหงคาภาษีที่คาง
(2) ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพิ่มรอยละหาแหงคาภาษีที่คาง
(3) ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพิ่มรอยละเจ็ดแหงคาภาษีที่คาง
(4) ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพิ่มรอยละสิบแหงคาภาษีที่คาง
ความในมาตรา 44 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวในมาตรา 18 แหง พ.ร.บ.ฯ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 44 ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนตามมาตรา 43 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรี
ปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึดหรืออายัด หรือ
ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งคางชําระคาภาษี เพื่อนําเงินมาเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่ง หรือออกหมายยึด
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด”
มาตรา 45 ถาคาภาษีคางอยูและยังมิไดชําระขณะเมื่อทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของเจาของใหมโดยเหตุใดๆก็ตาม ทานวา
เจาของคนเกาและคนใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน
ภาค 4
บทกําหนดโทษ
มาตรา 46 ผูใดละเลยไมแสดงขอความตามที่กลาวไวในมาตรา 20 เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองรอยบาท

มาตรา 47 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาที่ ไมแจงรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อ
เรียกรอง ไมนําพยานหลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาที่ซักถามตามความในมาตรา 21 และ 22 ทานวาผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 48 ผูใด
(ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถามดวยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอื่นหลีกเลี่ยงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินตามที่ควรก็ดี
(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การคํานวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี
ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ประกาศมา ณ วันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2475 เปนปที่ 8 ในรัชกาลปจจุบัน
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 49 ลงวันที่ 20 เมษายน 2475)

