
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พทุธศักราช 2475

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก ประปกเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการดํ ารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจง
ทราบทั่วกันวา

            โดยท่ีทรงพระราชดํ าริเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมภาษีโรงเรือน และขยายออกไปถึงท่ีดินดวย
             จ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยบทมาตราตอไปนี้
              มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475”
              มาตรา 2 ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พุทธศักราช 2475
              มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ ใหใชเฉพาะแตในทองท่ีซึ่งไดระบุไวในบัญชีตอทายพระราชบัญญัตินี้

    ตอไปเมื่อทรงพระราชดํ าริเห็นสมควรจะใชพระราชบัญญัตินี้ขยายออกไปในทองท่ีใด จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการให
ขยายออกไปเปนคราวๆ

               มาตรา 4 นับตั้งแตวันท่ีใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป และภายในทองท่ีซึ่งไดระบุไวตามมาตรากอนใหยกเลิกกฎหมายดังตอไปนี้
                       1.  ประกาศภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมีย โทศก จุลศักราช 1232
                  2.  ประกาศแกขอความในประกาศเก็บภาษีโรงรานตึกแพ ปมะเมียโทศก จุลศักราช 1232
                       3.  ประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474



                  4.  ประกาศวาดวยการใชประกาศแกไขเพิ่มเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474
                มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น

    “ท่ีดิน” ใหกินความถึง ทางนํ้ า บอนํ้ า สระนํ้ าฯลฯ
                          “โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ” ใหกินถึงความแพดวย

    “ราคาตลาด” หมายความวา จํ านวนเงินซึ่งทรัพยสินพรอมท้ังสิ่งท่ีเพิ่มเติมใหดีขึ้นท้ังสิ้น (ถามี) ซึ่งจํ าจํ าหนายไดในขณะเวลา
ท่ี กํ าหนดราคาตามพระราชบัญญัตินี้

     “ผูรับประเมิน” หมายความวา บุคคลผูพึงชํ าระภาษี
                          “ป” หมายความวา ปตามปฏิทินหลวง
                  บทนิยาม “พนักงานเจาหนาท่ี” และ “เสนาบดี” ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน

(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
               “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาท่ีรับแบบแสดงรายการทรัพยสินประเมินภาษี และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามที่กฎหมายกํ าหนด

                        “พนักงานเก็บภาษี” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมีหนาท่ีจัดเก็บ รับชํ าระ รวมท้ังเรงรัดใหชํ าระภาษี และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามที่กฎหมายกํ าหนด
                       “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
                        บทนิยาม “กํ าหนด” ถูกยกเลิกแลวโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 และ
                       มีบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” เพิ่มขึ้นในมาตรา 5 น้ี 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 กับท่ีดินซึ่งใชคนตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ



                       (2) ท่ีดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
                      “ท่ีดินซ่ึงใชตอเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ” ตามความหมายแหงมาตรานี้ หมายความวา ท่ีดินซึ่งปลูกโรง
เรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ และบริเวณตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรืองหรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ
                        มีความเพิ่มเติมเปนมาตรา 6 ทวิ โดยมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้
                มาตรา 6 ทวิ  ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหแกรัฐวิสาหกิจ สํ าหรับพื้นท่ีท่ีเปนบริเวณตอเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นท่ีใชประโยชนโดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้น ตามที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดได”
                    ความในมาตรา 7 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 7 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้
                มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมและกํ าหนดกิจการอื่น รวมท้ังออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํ านาจหนาท่ีของแตละกระทรวง
                  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
                    มีความเพิ่มเติมเปนมาตรา 7 ทิว โดยมาตรา 8 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                 มาตรา 7 ทวิ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สํ าหรับในเขตกรุงเทพมหานครนายกเทศ
มนตรีสํ าหรับในเขตเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาสํ าหรับในเขตเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาลสํ าหรับในเขตสุขาภิบาล และผูวาราช
การจังหวังสํ าหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํ านาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและพนักงานเก็บภาษี”

ภาค 1
ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆ กับที่ดินซ่ึงใชตอเนื่อง

กับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้นๆ
               ความในมาตรา 8 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยในมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่4) พ.ศ.2534 ดังนี้



               มาตรา 8 ใหผูรับประเมินชํ าระภาษีปละคร้ังตามคารายปของทรัพยสิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกับท่ีดินซึ่งใชตอ
เนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้น ในอัตรารอยละสิบสองครึ่งของคารายป
              เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ “คารายป” หมายความวา จํ านวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ
              ในกรณีท่ีทรัพยสินนั้นใหเชา ใหถือวาคาเชานั้นคือคารายป แตถาเปนกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรที่ทํ าใหพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาคาเชา
นั้นมิใชจํ านวนเงินอันสมควรที่จะใหเชาได หรือเปนกรณีท่ีหาคาเชาไมไดเนื่องจากเจาของทรัพยสินดํ าเนินกิจการเองหรือดวยเหตุประการ
อ่ืน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจประเมินคารายปไดโดยคํ านึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้นท่ี ทํ าเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่
ทรัพยสินนั้นไดรับประโยชน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
             มาตรา 9 ทรัพยสิน ดังตอไปนี้ ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้
                   (1) พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน
                            ความใน (2) ของมาตรา ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้
                   (2)  ทรัพยสินของรัฐบาลท่ีใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ และทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ใชในกิจการ
รถไฟโดยตรง”
                  (3)  ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํ ากิจการอันมิใชเพื่อเปนผลกํ าไรสวนบุคคล และใช
เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา
                  (4) ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว หรือเปนท่ีอยูของสงฆ
                  (5) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งปดไวตลอดป และเจาของมิไดอยูเองหรือใหผูอ่ืนอยู นอกจากคนเฝาในโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ หรือในท่ีดินซึ่งใชตอเนื่องกัน
                   มีความเพิ่มขึ้นเปน (6) ของมาตรา 9 โดยมาตรา 11 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้
                 (6) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติท่ีผูเชาซื้ออาศัยอยูเองโดยมิไดใชเปนท่ีเก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาห
กรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได”
                  มาตรา 10 น้ี ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475 และใชความใหมแทนแลวดังตอไปนี้



             มาตรา 10 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเฝารักษา และซึ่งมิไดใชไวเปนท่ีไวสินคาหรือ
ประกอบการอุตสาหกรรม ทานใหงดเวนจากบทบัญญัติแหงภาคนี้ตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนไป”
              มาตรา 11 ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ถูกร้ือถอนหรือทํ าลายโดยประกาศอื่น ทานใหลดหยอนคารายปของทรัพยสิน
นั้นตามสวนท่ีถูกทํ าลายตลอดเวลาที่ยังไมไดทํ าขึ้น แตในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ นั้นตองเปนท่ีซึ่งยังใชไมได
              ในกรณีถาไมมีโรงเรือนอื่นหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ในท่ีดินนั้นทานใหกํ าหนดคาภาษีในเวลาที่กลาวขางบนตามบทบัญญัติใน
ภาค 2 แหงพระราชบัญญัตินี้
              มาตรา 12  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ  ซึ่งทํ าขึ้นในระหวางปนั้น ทานวาใหถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
ๆ นั้นไดมีขึ้นและสํ าเร็จจนควรเขาอยูไดแลวเทานั้นมาเปนเกณฑคํ านวณคารายป
              ถาในระหวางปไมมีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ในท่ีดินนั้น ทานใหกํ าหนดคาภาษีเฉพาะเวลานั้น ตามบทบัญญัติในภาค
2 แหงพระราชบัญญัตินี้
               มาตรา 13  ถาเจาของโรงเรือนใดติดตั้งสวนควบที่สํ าคัญมีลักษณะเปนเคร่ืองจักรกลไก เคร่ืองกระทํ าหรือเคร่ืองกํ าเนิดสินคาเพื่อ
ใชดํ าเนินการอุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเล่ือย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินทานใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งในสาม
ของคารายปของทรัพยสินนั้น รวมท้ังสวนควบดั่งกลาวแลวดวย
              มาตรา 14 เวลาซึ่งลดคารายปตามภาคนี้ ทานใหคํ านวณแตเดือนเต็ม
             มาตรา 15 ในทองท่ีซึ่งไดจัดตั้งสุขาภิบาลแลว 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
วิธีดํ าเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีซ่ึงกลาวในภาค 1 และ ภาค 2

หมวด 1
การประเมิน

           มาตรา 18 คารายปของปท่ีลวงแลวนั้น ทานใหเปนหลักสํ าหรับการคํ านวณคาภาษีซึ่งจะตองเสียในปตอมา
           มาตรานี้ถูกยกเลิกและบัญญัติใหมโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2485 ดังตอไปนี้
           ความในมาตรา 19 น้ี ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนอีกคร้ังหนึ่งโดยมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้
           มาตรา 19 ใหผูรับประเมินย่ืนแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ี ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเดือน
กุมภาพันธของทุกป แตถาในปท่ีลวงมาแลวมีเหตุจํ าเปนอันเกิดจากสาธารณภัย หรือเหตุพนวิสัยท่ีจะปองกันไดโดยท่ัวไป ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํ านาจเลื่อนกํ าหนดเวลาดังกลาวออกไปไดตามที่เห็นสมควร
           ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไมไดรับแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีจํ าเปนเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี พนักงานเจาหนา
ท่ีมีอํ านาจ มีหนังสือสอบถามผูเชาหรือผูครองทรัพยสินเพื่อใหตอบขอความตามแบบพิมพเชนเดียวกันได และผูเชาหรือผูครองทรัพยสิน
ตองตอบขอสอบถามในแบบพิมพดังกลาว แลวสงคืนใหพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือสอบถาม ในกรณี
เชนนี้ผูเชาหรือผูครองทรัพยสินตองอยูในบทบังคับ และ มีความรับผิดเชนเดียวกับผูประเมินเพียงเทาท่ีเก่ียวกับการสอยถามขอความ”
              ความในมาตรา 20 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 13 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้
            มาตรา 20 ใหผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองทรัพยสินกรอกรายการในแบบพิมพตามความเปนจริง ตามความรูเห็นของตนให
ครบถวน และรับรองความถูกตองของขอความดังกลาว พรอมท้ังลงวันท่ี เดือน ป และ ลงลายมือชื่อของตนกํ ากับไว แลวสงคืนไปยัง
พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีทรัพยสินนั้นตั้งอยู



            การสงแบบพิมพตามวรรคหนึ่ง จะนํ าไปสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอ่ืนไปสงแทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงาน
เจาหนาท่ีก็ได
           ในกรณีท่ีสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหถือวาวันท่ีสงทางไปรษณียเปนวันย่ืนแบบพิมพ”
            มาตรา 21 ทานใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพิจารณาแบบใบแจงรายการนี้ และถาเห็นจํ าเปนก็ใหมีอํ านาจสั่งใหผูรับประเมินแสดงราย
การเพิ่มเติมละเอียดย่ิงขึ้น และถาจะเรียกใหนํ าพยายนหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการนั้นก็เรียกได
             มาตรา 22 ถาพนักงานเจาหนาท่ีมิไดรับคํ าตอบจากผูรับประเมินภายใยสิบวัน หรือไดรับคํ าตอบอันไมเพียงพอไซร ทานใหมีอํ านาจ
ออกหมายเรียกผูรับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็นสมควร และใหนํ าพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพยนั้นมาแสดงซึ่งเห็นจํ าเปน กับให
มีอํ านาจซักถามผูรับประเมินในเรื่องใบแจงรายการนั้น
             มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการรับประเมิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจที่จะเขาไปตรวจทรัพยสินไดดวยตนเอง ตอหนาผูรับ
ประเมิน ผูเชาหรือผูครอง หรือผูแทน ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก และเมื่อผูรับประเมิน ผูเชาหรือผูครองไดรับคํ าขอรอง
แลว ก็จะตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจตรานั้น  ในการนี้ผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองจะตองไดรับ
แจงความเปนลายลักษณอักษรใหทราบไมตํ่ ากวาสี่สิบแปดชั่วโมงกอนตรวจ
          มาตรา 24 เมื่อไดไตสวนตรวจตราแลว ใหเปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีท่ีจะกํ าหนด
            (ก) ประเภทแหงทรัพยสินตามมาตรา 6
            (ข) คารายปแหงทรัพยสิน
            (ค) คาภาษีท่ีจะตองเสีย
          ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงรายการตามที่ไดกํ าหนดนั้นไปยังพนักงานเก็บภาษี ใหเจาพนักงานเก็บภาษีแจงรายการประเมินไปใหผูรับ
ประเมินทรัพยสินในทองท่ีของตนทราบโดยมิชักชา
          มีความเพิ่มเติมขึ้นเปนมาตรา 24 ทวิ โดยมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้



          มาตรา 24 ทวิ ผูรับประเมินผูใดไมย่ืนแบบพิมพแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามมาตรา 19 หรือย่ืนแบบพิมพไมถูก
ตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจประเมินและใหมีการแจงการประเมินยอนหลังใหผูรับประเมินเสียภาษีตาม
ท่ีพนักงานเจาหนาท่ีประเมินได
           การประเมินตามวรรคหนึ่งใหกระทํ าไดภายในเวลากํ าหนดเวลา ดังตอไปนี้
          (1) ในกรณีไมย่ืนแบบพิมพ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจดํ าเนินการตามมาตรา 24 ยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันสุดทายแหง
ระยะเวลาที่กํ าหนดใหย่ืนแบบพิมพตามมาตรา 19
          (2) ในกรณีย่ืนแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจดํ าเนินการตามมาตรา 24 ยอนหลังได
ไมเกินหาปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาท่ีกํ าหนดใหย่ืนแบบพิมพตามมาตรา19”
        มาตรา 25 ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในการประเมินไซร ทานวาอาจย่ืนคํ ารองตออธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลตามแตจะ
ไดกํ าหนดไว หรือขอใหพิจารณาการประเมินนั้นใหม โดยวิธีการดังจะไดกลาวตอไป
        มาตรา 26 คํ ารองทุกๆ ฉบับ ใหเขียนในแบบพิมพซึ่งกรมการอํ าเภอจาย เมื่อผูรับประเมินลงนามแลว ใหสงตอกรมการอํ าเภอในทองท่ี
ซึ่งทรัพยสินนั้นตั้งอยูภายในเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงความตามมาตรา 24 นั้น เพื่อใหสงตอไปยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุห
เทศาภิบาล แลวแตกรณี
        มาตรา 27 ถาคํ ารองย่ืนภายหลังเวลาซึ่งกํ าหนดไวในมาตรากอน ทานใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจงความ
ใหผูรับประเมินทราบวาหมดสิทธิท่ีจะใหพิจารณาการประเมินใหมและจํ านวนเงินซึ่งประเมินไวนั้นเปนจํ านวนเด็ดขาด เปนดั่งนี้ หามไมให
นํ าคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น
         มาตรา 28 ผูรองผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล แลวแตกรณี ไดรับคํ ารองแลว
มีอํ านาจออกหมายเรียกผูรองมาซักถาม แตตองใหทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน
         มาตรา 29 ผูรองผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากร หรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไมยอมใหซักถามหรือไม
ตอบคํ าถาม หรือไมนํ าพยานหลักฐานมาสนับสนุนคํ ารองขอของตนเมื่อเรียกใหนํ ามา ทานวาผูนั้นหมดสิทธิท่ีจะขอใหพิจารณาการประเมิน



ใหม และจํ านวนเงินซึ่งประเมินไวเปนจํ านวนเด็ดขาด แตท้ังนี้ไมใหเปนการปลดเปลื้องผูรองใหพนจากความรับผิดในการแจงความเท็จโดย
เจตนาหรือโดยท่ีรูอยูแลววาเปนเท็จ
          มาตรา 30 คํ าชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพกร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นใหแจงไปยังผูรองเปนลายลักษณอักษร ถามีการลดจํ านวนเงินท่ี
ประเมินไวเปนจํ านวนเทาใดก็ใหแจงไปยังพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อจะไดแกไขบัญชีการประเมินตามคํ าชี้ขาดนั้น
         มาตรา 31 ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในคํ าชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลจะนํ าคดีไปสูศาลเพื่อแสดงใหแสดงให
ศาลเห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองก็ได แตตองทํ าภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันรับแจงความใหทราบคํ าชี้ขาด
         ถาอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล ชี้ขาดวาผูรับประเมินหมดสิทธิท่ีจะใหการประเมินของตนไดรับพิจารณาใหมตามมาตรา
29 หามไมใหนํ าคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธินั้น
           มีความเพิ่มเติมเปนวรรคสามของมาตรา 31 โดยมาตรา 15 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้
          “ในกรณีท่ีผูรับประเมินซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไมพอใจในคํ าชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง เนื่องจากเห็นวาจํ านวนเงินซึ่งประเมินไวนั้น มีจํ านวนที่
สูงเกินสมควรใหรัฐวิสาหกิจนั้นนํ าเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคํ าชี้ขาดตามมาตรา 30 ใน
การนี้คณะรัฐมนตรีมีอํ านาจใหลดหยอนคารายปใหแกรัฐวิสาหกิจนั้นไดตามที่เห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด”
          มาตรา 32 เมื่อคํ าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลซึ่งคํ าชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ไดสงไปใหพนักงานเจาหนา
ท่ีทราบแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีแกบัญชีการประเมินใหถูกตองโดยเร็ว
          มาตรา 33 การขอยกเวน ขอใหปลดภาษี หรือขอลดคาภาษี ตามความในภาค 1 และภาค 2 นั้น ผูรับประเมินตองเขียนลงในแบบพิมพ
ท่ีย่ืนตอกรมการอํ าเภอทุกๆ ป พรอมดวยพยานหลักฐานที่จะสนับสนุน เพื่อวาพนักงานเจาหนาท่ีจะไดสามารถสอบสวนใหแนนอนโดยการ
ไตสวนหรือวิธีอ่ืนวาคํ ารองขอนั้นมีมูลดีและควรจะใหยกเวน หรือปลด หรือลดภาษีเพียงใดหรือไม
           มาตรา 34 ถาพนักงานเจาหนาท่ีสั่งยกคํ าขอยกเวน หรือคํ าขอใหปลดภาษี หรือลดคาภาษีใหแจงคํ าชี้ขาดไปยังผูรับประเมิน และผูรับ
ประเมินมีสิทธิเชนเดียวกับเร่ืองท่ีไดบงไวในหมวดนี้ท่ีวาดวยการประเมิน
           มาตรา 35 ในการกํ าหนดคาภาษีนั้น เศษท่ีตํ่ ากวาคร่ึงสตางคใหปดท้ิง ถาคร่ึงสตางคขึ้นไปใหนับเปนหนึ่งสตางค



           มาตรา 36 หนังสือแจงความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัตินี้จะใหคนนํ าไปสง หรือจะสงโดยทางจดหมายไปรษณียลงทะเบียนก็
ได ถาใหคนนํ าไปสงเมื่อผูสงไมพบผูรับไซร จะสงใหกับบุคคลใดซึ่งมีอายุเกินย่ีสิบปท่ีอยูในบานเรือนหรือสํ านักงานการคาของผูรับก็ได
และการสงเชนนี้ใหถือวาเปนการพอเพียงตามกฎหมาย
           ถาหาตัวผูรับมิไดและไมมีบุคคลท่ีจะรับดั่งกลาวขางบน  ทานวาอาจสงโดยวิธีปดหนังสือแจงความหรือหมายนั้นในที่ท่ีเห็นไดถนัดท่ี
ประตูบานผูรับหรือโฆษณาในหนังสือพิมพทองท่ีก็ได
           มาตรา 37 ถาผูรับประเมินตองลงนามในแบบพิมพใดตามพระราชบัญญัตินี้  ทานวาจะตองมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัว
แทนลงนามแทนก็ได  ถาผูรับประเมินไดรับหมายเรียกตัวตามพระราชบัญญัตินี้  นอกจากที่กลาวในหมายเรียกวาตองไปเอง  ทานวาจะมอบ
ฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัวแทนไปแทนตัวก็ได
            แตพนักงานเจาหนาท่ีตองพอใจวาผูแทนนั้นไดรับมอบอํ านาจโดยชอบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

หมวด 2
การเก็บภาษี

           ความในมาตรา 38  ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.ฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534  ดังตอไปนี้
          มาตรา 38  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีนํ าคาภาษีไปชํ าระตอพนักงานเก็บภาษี  ณ  สํ านักงานเขตที่โรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยู  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  หรือสถานที่อ่ืนท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครกํ าหนด สวนในเขตเทศบาล เมือง
พัทยา สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหชํ าระตอพนักงานเก็บภาษี  ณ  สํ านักงาน  เทศบาล  ศาลาวาการเมืองพัทยา  สํ านักงาน
สุขาภิบาล  ท่ีวาการอํ าเภอท่ีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยู  หรือสถานที่อ่ืนท่ีนายกเทศมนตรี  ปลัดเมืองพัทยา  ประธาน
กรรมการสุขาภิบาล  หรือนายอํ าเภอ  แลวแตกรณี  เปนผูกํ าหนด  ภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน
            การชํ าระภาษีจะชํ าระโดยการสงธนานัติ  ตั๋วแลกเงินของธนาคาร  หรือเช็คท่ีธนาคารรับรองทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานที่
ตามวรรคหนึ่งก็ไดโดยสั่งจายใหแกกรุงเทพมหานคร  เทศบาล  เมืองพัทยา  สุขาภิบาล  หรือองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีโรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นนั้นตั้งอยู  หรือโดยการชํ าระผานธนาคาร  หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกํ าหนด



           การชํ าระภาษีใหถือวาไดมีการชํ าระแลวในวันท่ีพนักงานเก็บภาษีไดลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน  เวนแตกรณีการชํ าระภาษีตาม
วรรคสองใหถือวาวันสงทางไปรษณีย  หรือวันชํ าระผานธนาคารเปนวันชํ าระภาษี”
             มีความเพิ่มขึ้นเปนมาตรา 38  ทวิ  โดยมาตรา 17  แหง พ.ร.บ.ฯ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2534  ดังตอไปนี้
          มาตรา 38 ทวิ  การชํ าระคาภาษีตามพระราชบัญญัตินี้  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะกํ าหนดใหมีการผอนชํ าระก็ได
วงเงินคาภาษีท่ีจะมีสิทธิผอนชํ าระ  รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการในการผอนชํ าระ  ใหเปนไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง”
          มาตรา 39  ถามีผูย่ืนฟองตอศาลตามความในมาตรา 31  ทานหามมิใหศาลประทับเปนฟองตามกฎหมาย  เวนแตจะเปนท่ีพอใจศาลวา
ผูรับประเมินไดชํ าระคาภาษีท้ังสิ้นซึ่งถึงกํ าหนดตองชํ าระ  เพราะเวลาซึ่งทานใหไวตามมาตรา 38  นั้นไดสิ้นไปแลว  หรือจะถึงกํ าหนดชํ าระ
ระหวางท่ีคดียังอยูในศาล
          ถาศาลตัดสินใหลดคาภาษีทานใหคืนเงินสวนท่ีลดนั้นภายในสามเดือน  โดยไมคิดคาอยางใด
          มาตรา 40  คาภาษีนั้น  ทานใหเจาของทรัพยสินเปนผูเสีย
          แตถาท่ีดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ เปนของคนละเจาของ  เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆตองเสียคาภาษีท้ัง
สิ้นในกรณีเชนนั้นถาเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ  ไมเสียภาษี  ทานวาการขายทรัพยสินทอดตลาดของผูนั้นตามมาตรา 44
ใหรวมขายสิทธิใดๆในที่ดินอันเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ  ยังคงมีอยูนั้นดวย
           มาตรา 41  ถาผูรับประเมินย่ืนคํ ารองและปรากฏวาผูรับประเมินไดเสียหาย  เพราะทรัพยสินวางลงหรือทรัพยสินชํ ารุดจึงจํ าเปนตอง
ซอมแซมสวนสํ าคัญ  ทานวาพนักงานเจาหนาท่ีจะลดคาภาษีลงตามสวนท่ีเสียหาย  หรือปลดคาภาษีท้ังหมดก็ได
           ถาผูรองไมพอใจ   ทานวาจะรองขอใหอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลพิจารณาอีกชั้นหนึ่งก็ได  คํ าตัดสินของอธิบดีกรม
สรรพากร  หรือ สมุหเทศาภิบาลนั้น  ทานวาเปนคํ าตัดสินเด็ดขาด



หมวด 3
คาภาษีคาง

            มาตรา 42  ถาคาภาษีมิไดชํ าระภายในเวลาที่ไดกํ าหนดในหมวด 2  ไซรทานวาเงินคาภาษีนั้นคางชํ าระ
            มาตรา 43  ถาเงินคาภาษีคางชํ าระ  ทานใหเพิ่มจํ านวนขึ้นดั่งอัตราตอไปนี้
             (1)  ถาชํ าระไมเกินหนึ่งเดือนนับแตวันพนกํ าหนดเวลาที่บัญญัติไวในมาตรา 38  ใหเพิ่มรอยละสองครึ่งแหงคาภาษีท่ีคาง
             (2)  ถาเกินหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน  ใหเพิ่มรอยละหาแหงคาภาษีท่ีคาง
             (3)  ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน  ใหเพิ่มรอยละเจ็ดแหงคาภาษีท่ีคาง
             (4)  ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน  ใหเพิ่มรอยละสิบแหงคาภาษีท่ีคาง
             ความในมาตรา 44  ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวในมาตรา 18  แหง พ.ร.บ.ฯ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2534  ดังตอไปนี้
             มาตรา 44  ถามิไดมีการชํ าระคาภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนตามมาตรา 43  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเทศมนตรี
ปลัดเมืองพัทยา  ประธานกรรมการสุขาภิบาล  หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณีมีอํ านาจออกคํ าสั่งเปนหนังสือใหยึดหรืออายัด  หรือ
ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งคางชํ าระคาภาษี  เพื่อนํ าเงินมาเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่ง  หรือออกหมายยึด
ท้ังนี้  ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกํ าหนด”
            มาตรา 45  ถาคาภาษีคางอยูและยังมิไดชํ าระขณะเมื่อทรัพยสินไดโอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของเจาของใหมโดยเหตุใดๆก็ตาม  ทานวา
เจาของคนเกาและคนใหมเปนลูกหนี้คาภาษีนั้นรวมกัน

ภาค 4
บทกํ าหนดโทษ

           มาตรา 46  ผูใดละเลยไมแสดงขอความตามที่กลาวไวในมาตรา 20  เวนแตจะเปนดวยเหตุสุดวิสัย  ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองรอยบาท



           มาตรา 47  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจาหนาท่ี  ไมแจงรายการเพิ่มเติมละเอียดย่ิงขึ้นเมื่อ
เรียกรอง  ไมนํ าพยานหลักฐานมาแสดง  หรือไมตอบคํ าถามเมื่อพนักงานเจาหนาท่ีซักถามตามความในมาตรา 21 และ 22  ทานวาผูนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
           มาตรา 48  ผูใด
          (ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ  หรือใหถอยคํ าเท็จ  หรือตอบคํ าถามดวยคํ าอันเปนเท็จ  หรือนํ าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางใหผูอ่ืนหลีกเลี่ยงการคํ านวณคารายปแหงทรัพยสินตามที่ควรก็ดี
         (ข) โดยความเท็จ  โดยเจตนาละเลย  โดยฉอโกง  โดยอุบาย  โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใดทั้งสิ้นท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การคํ านวณคารายปแหงทรัพยสินของตนตามที่ควรก็ดี
         ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหารอยบาท  หรือท้ังจํ าท้ังปรับ
                               ประกาศมา  ณ  วันท่ี  19  เมษายน  พุทธศักราช  2475  เปนปท่ี 8  ในรัชกาลปจจุบัน

                                                  (ราชกิจจานุเบกษา  เลม 49  ลงวันท่ี  20  เมษายน  2475)
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