
 
พระราชบัญญัติ 

ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสราง 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ใหไว  ณ  วนัที่  ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เปนปที่  ๔  ในรัชกาลปจจบุัน 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายวาดวย  

ภาษีบํารุงทองที่ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓ และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให

การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   

อันจะเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขที่

บัญญัติไวในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง   

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๒๑
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป  เวนแตการจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามพระราชบัญญั ตินี้  ใหใชบังคับ 

ตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เปนตนไป   

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 

(๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแกไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 

(๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๓)  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 

(๔) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๕) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๖) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘ 

(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๕๖  ลงวันที่  ๔  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 

(๘) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๑๖ 

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

(๑๐) พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

(๑๑) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๑๒) พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่   

พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

มาตรา ๔ กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบั งคับใดที่ ใชบั งคับอยู ในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับที่กลาวถึงหรืออางถึงภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือน

และที่ดินหรือภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ ไมใหมีความหมายเปนการกลาวถึง

หรืออางถึงภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎหมายใดที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ซึ่งไดบัญญัติใหทรัพยสิน 

ของบุคคลใดไดรับยกเวนภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิไดระบุถึงภาษีอากรประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ  

หรือไดรับการยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบํารุง

ทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่  ไมใหมีความหมายเปนการยกเวนภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



ความในวรรคสองมิใหใชบังคับกับการยกเวนภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามขอผูกพันที่

ประเทศไทยมีอยูตอองคการสหประชาชาติ  หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือตามความตกลง

ระหวางประเทศ  หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ภาษ”ี  หมายความวา  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

“ผูเสียภาษี”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเปนเจาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง  

หรือเปนผูครอบครองหรือทําประโยชนในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของรัฐ  ซึ่งเปนผูมีหนาที่

เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้   และใหหมายความรวมถึงผูมีหนาที่ชําระภาษีแทนผู เสียภาษี 

ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

“ที่ดิน”  หมายความวา  พื้นดิน  และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย  

“สิ่งปลูกสราง”  หมายความวา  โรงเรือน  อาคาร  ตึก  หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น  ที่บุคคล

อาจเขาอยูอาศัยหรือใชสอยได  หรือที่ใชเปนที่เกบ็สินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  

และใหหมายความรวมถึงหองชุดหรือแพที่บุคคลอาจใชอยูอาศัยไดหรือที่มีไวเพื่อหาผลประโยชนดวย  

“หองชุด”  หมายความวา  หองชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่ไดออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

หองชุดแลว 

“องคกรปกครองสวนทองถิน่”  หมายความวา  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แตไมหมายความรวมถึง 

องคการบริหารสวนจังหวัด 

“เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา   

(๑) เขตเทศบาล 

(๒) เขตองคการบริหารสวนตําบล 

(๓) เขตกรุงเทพมหานคร 

(๔) เขตเมืองพัทยา 

(๕) เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด  แตไมหมายความรวมถึง 

เขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา 

(๑) นายกเทศมนตรี 

(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบล  

้หนา   ๒๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๓) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

(๔) นายกเมืองพัทยา  

(๕) ผูบริหารทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด แตไมหมายความรวมถึงนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด 

“ขอบัญญัติทองถิ่น”  หมายความวา 

(๑) เทศบัญญัติ 

(๒) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

(๓) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

(๔) ขอบัญญัติเมืองพัทยา 

(๕) ขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด  แตไมหมายความ 

รวมถึงขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

“คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย”  หมายความวา  คณะกรรมการกําหนด 

ราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

“คณะอนุกรรมการประจําจังหวัด”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการประจําจังหวัดตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษี”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร  

แลวแตกรณี 

“พนักงานสํารวจ”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่สํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง  

ที่ผูเสียภาษีเปนเจาของหรือครอบครองอยู 

“พนักงานประเมิน”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่ประเมินภาษี 

“พนักงานเก็บภาษี”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหมีหนาที่รับชําระภาษี  และเรงรัด 

การชําระภาษี 

“ป”  หมายความวา  ปปฏิทิน 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของตน 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

้หนา   ๒๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒


