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จุลนิติ

นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

ก.	ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน*
 ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และได้รับ 
การบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึง และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ไว้พิจารณา และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหน่ึง มีจ�านวน ๒๖ คน เพื่อพิจารณา โดยมี
ก�าหนดการแปรญตัติภายใน ๑๕ วัน และทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ พจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปัจจุบนัร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

  
ข.	หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

พ.ศ.	....		
หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่

เหตุผล
โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ได้ใช้บังคับ 

มาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

รา่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน	
และสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	....
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สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู ้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้

ค.	สาระส�าคัญโดยสรุป  
	 ๑)	บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๕)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้	
	 	 “ภาษี”	หมายความว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  “ผู ้เสียภาษี” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจ้าของท่ีดิน 

หรอืสิง่ปลกูสร้าง หรอืเป็นผูค้รอบครองหรอืท�าประโยชน์ในทีด่นิหรือสิง่ปลกูสร้างอนัเป็นทรพัย์สินของรฐั 
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ช�าระภาษีแทน 
ผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

  “ทีดิ่น” หมายความว่า พืน้ดนิ และให้หมายความรวมถึงพืน้ทีท่ี่เป็นภเูขาหรอืทีม่นี�า้ด้วย 
  “สิ่งปลูกสร้าง” หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคล

อาจเข้าอยูอ่าศยัหรอืใช้สอยได้ หรอืทีใ่ช้เป็นทีเ่กบ็สนิค้าหรอืประกอบการอตุสาหกรรมหรอืพาณชิยกรรม 
และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยได้หรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย  
  “ห้องชดุ” หมายความว่า  ห้องชดุตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุทีไ่ด้ออกหนังสอืแสดง
กรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว 

  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่
หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  “เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  
  (๑) เขตเทศบาล
  (๒)  เขตองค์การบริหารส่วนต�าบล
  (๓) เขตกรุงเทพมหานคร
  (๔) เขตเมืองพัทยา
  (๕)  เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด แต่ไม่หมายความ

รวมถึงเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า
  (๑) นายกเทศมนตรี
  (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
  (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
  (๔) นายกเมืองพัทยา 
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  (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด แต่ไม่หมายความรวมถึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า
  (๑) เทศบัญญัติ
  (๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล
  (๓) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
  (๔) ข้อบัญญัติเมืองพัทยา
  (๕) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก�าหนด 

แต่ไม่หมายความรวมถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  “คณะกรรมการก�าหนดราคาประเมนิทุนทรพัย์” หมายความว่า คณะกรรมการก�าหนด

ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  “คณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัด

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี” หมายความว่า คณะกรรมการ

พจิารณาอุทธรณ์การประเมนิภาษปีระจ�าจังหวดั หรอืคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์การประเมนิภาษี
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

  “พนักงานส�ารวจ” หมายความว่า ผู ้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ส�ารวจที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างที่ผู้เสียภาษีเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่

  “พนักงานประเมิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ประเมินภาษี
  “พนักงานเกบ็ภาษ”ี หมายความว่า ผูซ้ึง่ได้รบัแต่งตัง้ให้มหีน้าทีร่บัช�าระภาษ ีและเร่งรดั

การช�าระภาษี
  “ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	 ๒)	กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี 

ใช้บังคบัท่ีกล่าวถงึหรอือ้างถงึภาษโีรงเรอืนและทีดิ่นตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษี
บ�ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการกล่าวถึงหรืออ้างถึงภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้

   กฎหมายใดที่ใช้บังคับอยู ่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ซ่ึงได้บัญญัต ิ
ให้ทรัพย์สินของบุคคลใดได้รับยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายโดยมิได้ระบุถึงภาษีอากรประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ หรือได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดินหรือภาษีบ�ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ารุงท้องที่ ไม่ให้มีความหมายเป็นการยกเว้น
ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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   ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับการยกเว้นภาษีอากรตามกฎหมายที่ตราขึ้นตาม 
ข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตาม
ความตกลงระหว่างประเทศ หรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ (ร่างมาตรา ๔)  

	 ๓)	ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๖)
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�านาจและหน้าที่ของตน

  กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้

 ๔)	บททั่วไป	(หมวด ๑ ร่างมาตรา ๗ ถึงร่างมาตรา ๑๔)
	 	 ๔.๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจจดัเกบ็ภาษจีากท่ีดินหรอืสิง่ปลกูสร้าง

ที่อยู ่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยภาษี 
ที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
(ร่างมาตรา ๗) 

  ๔.๒)	 ทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสร้างท่ีได้รบัยกเว้นจากการจดัเกบ็ภาษตีามพระราชบญัญตัน้ีิ
   ให้ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บ

ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
   (๑) ทรพัย์สนิส่วนสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิตามกฎหมายว่าด้วยการจดัระเบยีบ 

ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
   (๒)  ทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบยีบทรพัย์สนิ

ฝ่ายพระมหากษัตริย์ ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์
   (๓) ทรัพย์สินของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐซ่ึงใช้ในกิจการของรัฐหรือของ

หน่วยงานของรัฐ หรือในกิจการสาธารณะ ทั้งนี้ โดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์
   (๔) ทรพัย์สินทีเ่ป็นทีท่�าการขององค์การสหประชาชาต ิทบวงการช�านัญพเิศษ 

ขององค์การสหประชาชาตหิรอืองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ซ่ึงประเทศไทยมข้ีอผกูพนัท่ีต้องยกเว้นภาษี
ให้ตามสนธิสัญญาหรือความตกลงอื่นใด

   (๕) ทรัพย์สินที่เป็นที่ท�าการสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

   (๖) ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
   (๗) ทรพัย์สนิทีเ่ป็นศาสนสมบตัไิม่ว่าของศาสนาใดทีใ่ช้เฉพาะเพือ่การประกอบ

ศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง  
ไม่ว่าในศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า  ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

   (๘) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน
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   (๙) ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�าหนด  ทั้งนี้ เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ 

   (๑๐) ทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช ้
เพื่อสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก�าหนด

   (๑๑) ทรพัย์ส่วนกลางทีม่ไีว้เพือ่ใช้หรอืเพือ่ประโยชน์ร่วมกันส�าหรบัเจ้าของร่วม
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

         (๑๒) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
         (๑๓) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๘) 
  ๔.๓)	 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
   ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม 

ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส�าหรับปีนั้น ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
   การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตาม

กฎหมายอื่น (ร่างมาตรา ๙) 
 	 ๔.๔)  ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด  

ให้ส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานที่ดินสาขาแจ้งการโอนดังกล่าวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างต้ังอยู่ตามรายการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด ทั้งน้ี 
ให้แจ้งเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (ร่างมาตรา ๑๐)  

 	 ๔.๕)		การแต่งตั้งพนักงานส�ารวจ	พนักงานประเมิน	และพนักงานเก็บภาษี
   ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นมีอ�านาจแต่งต้ังพนักงานส�ารวจ พนักงานประเมิน  

และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี โดยในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานดังกล่าว เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๑๑)  

  ๔.๖) 	การมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรับช�าระภาษีแทน
   ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐรับช�าระภาษีแทนตามข้อ ๙.๗) ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐน้ันอาจได้รับส่วนลดหรือ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓ ของภาษี
ที่รับช�าระ (ร่างมาตรา ๑๒)  

  ๔.๗) 	การส่งค�าสั่งเป็นหนังสือ	หนังสือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่น
   การส่งค�าส่ังเป็นหนังสอื หนังสอืแจ้งการประเมนิหรอืหนังสอือืน่ ให้เจ้าหน้าทีส่่ง

ให ้แก ่ผู ้ เสียภาษีโดยตรง หรือส ่งทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให ้ส ่ง ณ ภูมิล�าเนา 
หรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท�าการของบุคคลน้ันในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ 
ในเวลาท�าการของบคุคลนัน้ ถ้าไม่พบผูเ้สยีภาษ ีณ ภูมลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูห่รอืสถานทีท่�าการของผูเ้สยีภาษี
จะส่งให้แก่บุคคลใดซึง่บรรลุนติิภาวะแล้ว และอยู ่ณ ภมูลิ�าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูห่รอืสถานทีท่�าการทีป่รากฏ
ว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้
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   ถ้าไม่สามารถส่งหนังสอืตามวธิกีารทีก่�าหนดในวรรคหน่ึงได้ จะกระท�าโดยวธิปิีด
หนังสือในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ท�าการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศ
แจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้

   เมื่อได้ด�าเนินการตามวรรคสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
นับแต่วันที่ได้ด�าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้ว (ร่างมาตรา ๑๓)  

 	 ๔.๘)	การยื่นค�าร้องขอขยายหรือเลื่อนก�าหนดเวลาการช�าระภาษีหรือแจ้งรายการ
ต่าง	ๆ	หรือก�าหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษี

   ก�าหนดเวลาการช�าระภาษีหรือแจ้งรายการต่าง ๆ หรือก�าหนดเวลาการคัดค้าน
การประเมินภาษีตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก�าหนดเวลาดังกล่าว
มีเหตุจ�าเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก�าหนดเวลาได้ ให้ยื่นค�าร้องขอขยายหรือเลื่อนก�าหนดเวลา
ก่อนก�าหนดเวลาส้ินสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะให้ขยายหรือให้เลื่อน
ก�าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ�าเป็นแก่กรณีก็ได้ 

   ทั้งนี้ ก�าหนดเวลาต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการสมควร จะขยายหรือเลื่อนก�าหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไป 
ตามความจ�าเป็นแก่กรณีก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๔)  

	 ๕)	คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (หมวด ๒ ร่างมาตรา ๑๕  
ถึงร่างมาตรา ๑๙)

 	 ๕.๑) องค์ประกอบ	และอ�านาจหน้าที ่
   ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดิน 

และสิง่ปลกูสร้าง” ประกอบด้วย ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทย 
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสรรพากร และ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั เป็นกรรมการ โดยให้ผูอ้�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
แต่งตั้งข้าราชการของส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   ให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (๑) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามข้อ ๖.๒) วรรคสาม และตามที่

กระทรวงการคลังหรือกรุงเทพมหานครร้องขอ
   (๒)  ให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตาม 

พระราชบญัญตันิีก้บัคณะกรรมการภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างประจ�าจงัหวดั กระทรวงการคลงั กระทรวง
มหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร 

   (๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป ็นอ�านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ร่างมาตรา ๑๕ และร่างมาตรา ๑๖) 

79-100-MAC6.indd   84 8/19/17   9:26 AM



พ.ค. -  มิ.ย. ๖๐ 85

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

  ๕.๒) องค์ประชุม	และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

   การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องมีกรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุม 
คณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้ทีป่ระชมุเลอืกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

   การวินจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด (ร่างมาตรา ๑๗)  

  ๕.๓) ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ค�าวินจิฉยัของคณะกรรมการวนิิจฉยัภาษีทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างให้เป็นทีส่ดุและ

ในกรณทีีม่กีารเปล่ียนแปลงค�าวินจิฉยัในภายหลงั ค�าวนิิจฉยัทีเ่ปลีย่นแปลงน้ันให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนั
ที่มีค�าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๑๘) 

  ๕.๔) การแจ้งค�าวินิจฉัย	ค�าปรึกษาหารือ	หรือค�าแนะน�า
   ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีค�าวินิจฉัย  

ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้แจ้ง 
ค�าวนิจิฉยั ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�าดงักล่าวไปยงัผูท้ีย่ืน่ขอค�าวนิิจฉยั ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�านัน้ และ
ให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
(ร่างมาตรา ๑๙)  

	 ๖)	คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด	 (หมวด ๓ ร่างมาตรา ๒๐  
ถึงร่างมาตรา ๒๓) 

  ๖.๑)	 องค์ประกอบ	และอ�านาจหน้าที ่
   ในแต่ละจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 

“คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด” ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สรรพากรพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนของนายกเทศมนตรีจ�านวน ๕ คน ผู้แทนของ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลจ�านวน ๕ คน และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในจังหวัด เป็นกรรมการ และให้ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการมีอ�านาจหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ และ
ให้ค�าปรกึษาหรอืค�าแนะน�าแก่ผู้บรหิารท้องถิน่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

   เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี ค�าว่า “ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอื่นในจังหวัด” ให้หมายความรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วย (ร่างมาตรา ๒๐) 
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ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

จุลนิติ

  ๖.๒)  หลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ�าจังหวัดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

   เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดได้ให้ค�าปรึกษา 
หรอืค�าแนะน�าแก่ผูบ้รหิารท้องถิน่เกีย่วกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดแล้ว 
ให้ส่งค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าดังกล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

		 	 	 ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าของ 
คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ�าจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให ้
คณะกรรมการภาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสร้างประจ�าจังหวดัทราบภายในสบิห้าวนันับแต่วนัได้รบัค�าปรกึษา
หรือค�าแนะน�า พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดอื่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติต่อไป  

		 	 	 ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�าของ 
คณะกรรมการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประจ�าจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่อง 
ดังกล่าว พร้อมกับความเห็นไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อพิจารณาต่อไป

    การแจ้งและการส่งเรื่องตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๒๑)

	 	 ๖.๓)		การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	จ�านวนภาษีที่จัดเก็บได้	มูลค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นฐานในการค�านวณภาษีให้แก่คณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจ�าจังหวัด

   ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานคร จัดส่งข้อมูล
เกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษ ีจ�านวนภาษทีีจั่ดเก็บได้ มลูค่าท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้เป็นฐานในการค�านวณ
ภาษีให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด 

   ให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดรวบรวมข้อมูล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจดัส่งให้แก่กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรงุเทพมหานครให้จดั
ส่งข้อมูลตามที่ก�าหนดให้แก่กระทรวงมหาดไทยโดยตรง

    ให้กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลที่ได้รับและให้จัดส่งข้อมูลที่มีการ
ประมวลผลแล้วให้แก่กระทรวงการคลังและคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

    การรวบรวมและการจัดส่งข้อมูลตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด 

   ทั้งนี้ ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น ให้คณะ
กรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รายงานสภาพปัญหาและ
อุปสรรคเกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษ ีพร้อมกบัเสนอแนวทางการแก้ไขด้วย (ร่างมาตรา ๒๒ และร่างมาตรา ๒๓) 
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

 ๗)	การส�ารวจและจัดท�าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(หมวด ๔ ร่างมาตรา ๒๔  
ถึงร่างมาตรา ๓๑)    

   ๗.๑)	 การส�ารวจท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างท่ีอยูภ่ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
   เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี 

การส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูล 
เกีย่วกบัทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างนัน้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในหมวดน้ี ทัง้น้ี ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการ 
ส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศก�าหนดระยะเวลาที่จะท�าการส�ารวจที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง และแต่งต้ังพนักงานส�ารวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๕ วัน ณ ส�านกังานหรอืทีท่�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืสถานทีอ่ื่นตามทีเ่หน็สมควร
ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (ร่างมาตรา ๒๔ และร่างมาตรา ๒๕) 

  ๗.๒)	 หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ให้พนกังานส�ารวจมอี�านาจหน้าทีส่�ารวจทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัประเภท จ�านวน ขนาดของทีด่นิและส่ิงปลกูสร้าง การใช้ประโยชน์
ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จ�าเป็นแก่การประเมินภาษี 

   ในการส�ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานส�ารวจมีอ�านาจเข้าไปในที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นท่ีเกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ 
ในเวลาท�าการได้ และมีอ�านาจเรยีกเอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องกับทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างจาก
ผู้เสียภาษี  ทั้งนี้ ให้ผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร ในการด�าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง พนักงานส�ารวจอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้เขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างได้ (ร่างมาตรา ๒๖ และร่างมาตรา ๒๗)  

  ๗.๓)	 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	และแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง

   เม่ือพนกังานส�ารวจได้ด�าเนินการส�ารวจทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
โดยต้องแสดงประเภท จ�านวน ขนาดของทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง การใช้ประโยชน์ในทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง 
และรายละเอียดอื่นที่จ�าเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก�าหนด และให้ประกาศบญัชดีงักล่าว ณ ส�านกังานหรือทีท่�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือสถานที่อื่นด้วยตามที่เห็นสมควรภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
๓๐ วัน 

   ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท�าขึ้นไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจรงิ ให้ผู้บรหิารท้องถิน่มอี�านาจสัง่ให้แก้ไขเพิม่เตมิบญัชรีายการทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างได้ 
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ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

จุลนิติ

   ในกรณีที่ผู ้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดท�าขึ้น 
ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นค�าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้

    เมื่อได้รับค�าร้องตามวรรคหน่ึง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งให้พนักงานส�ารวจ
ด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว เมื่อได้ด�าเนินการแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผล
การตรวจสอบให้ผูเ้สยีภาษทีราบ ในกรณีต้องแก้ไขบัญชรีายการทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ด�าเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง (ร่างมาตรา ๒๘ ร่างมาตรา ๒๙ และ 
ร่างมาตรา ๓๐)  

	 	 ๗.๔)	 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร ้าง 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ในกรณี ท่ีการใช ้ประโยชน ์ ในที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร ้างเปลี่ยนแปลงไป  
ไม่ว่าด้วยเหตใุด อนัมผีลท�าให้ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างต้องเสยีภาษีในอัตราทีส่งูขึน้หรอืลดลง ให้ผูเ้สยีภาษี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๑)

	 ๘)	ฐานภาษ	ีอตัราภาษ	ีและการค�านวณภาษี	(หมวด ๕ ร่างมาตรา ๓๒ ถงึร่างมาตรา ๓๙) 
	 	 ๘.๑)	 ฐานภาษี
   ก�าหนดให้ฐานภาษีเพื่อการค�านวณภาษีตามพระราชบัญญัตินี้	 ได้แก่	มูลค่า

ทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการค�านวณมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (๑)	 ที่ดิน	ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ
       (๒)	 ส่ิงปลูกสร้าง	ให้ใช้ราคาประเมนิทุนทรพัย์สิง่ปลูกสร้างเป็นเกณฑ์ในการ

ค�านวณ
       (๓)	 ส่ิงปลูกสร้างทีเ่ป็นห้องชดุ	ให้ใช้ราคาประเมนิทนุทรพัย์ห้องชดุเป็นเกณฑ์

ในการค�านวณ	ส่วนกรณีที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์	การค�านวณมูลค่า 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

   ราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  
ให้เป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่คณะอนุกรรมการประจ�าจังหวัดก�าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการก�าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (ร่างมาตรา ๓๒)  

  ๘.๒) ให้กรมธนารักษ์หรือส�านักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีก�าหนดราคา
ประเมินทนุทรัพย์ทีด่นิ สิง่ปลกูสร้าง หรอืสิง่ปลกูสร้างทีเ่ป็นห้องชดุตามข้อ ๘.๑) ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ภายใน ๓๐ วันนบัแต่วันทีค่ณะอนกุรรมการประจ�าจงัหวดัประกาศใช้ราคาประเมินทนุทรพัย์ 
(ร่างมาตรา ๓๓) 
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  ๘.๓)	 อัตราภาษ ี
   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี ้ 
   (๑) ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างทีใ่ช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอตัรา

ภาษีไม่เกินร้อยละ ๐.๒ ของฐานภาษี
   (๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 

ร้อยละ ๐.๕ ของฐานภาษี
   (๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้มีอัตรา

ภาษีไม่เกินร้อยละ ๒ ของฐานภาษี
   (๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่

สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ ๒ ของฐานภาษี
    การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามวรรคหนึ่ง (๑) ต้องเป็น 

การท�านา ท�าไร่ ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น�้า และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก�าหนด

   การใช้ประโยชน์เป็นทีอ่ยูอ่าศยัตามวรรคหน่ึง (๒) ให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศก�าหนด

   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
ตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

   อตัราภาษทีีใ่ช้จัดเก็บตามวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎกีา โดยจะก�าหนด
เป็นอตัราเดยีวหรอืหลายอตัราแยกตามมลูค่าของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างก็ได้ ทัง้น้ี ต้องไม่เกนิอตัราภาษี
ที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง และอตัราภาษีตามวรรคหนึ่ง (๓) จะก�าหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์
ด้วยก็ได้  

   ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษี 
ในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอ�านาจตราข้อบัญญัต ิ
ท้องถิ่นก�าหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตรา 
ที่ก�าหนดในวรรคหนึ่ง (ร่างมาตรา ๓๔)   

  ๘.๔)	 การจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท
   ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดมีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกันประกาศ (ร่างมาตรา ๓๕)   

  ๘.๕) การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง	อัตราภาษี 
ที่จัดเก็บ	และรายละเอียดอื่นที่จ�าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี

   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ 
สิง่ปลกูสร้าง อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ และรายละเอียดอ่ืนทีจ่�าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส�านกังาน
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หรอืท่ีท�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก่อนวนัที ่๑ กุมภาพนัธ์ของปีน้ัน ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (ร่างมาตรา ๓๖)   

  ๘.๖) หลักเกณฑ์การยกเว้นมลูค่าของฐานภาษใีนการค�านวณภาษีไม่เกนิ	๕๐	ล้านบาท
   ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย

และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ ๑ มกราคมของปีภาษีนั้น 
ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการค�านวณภาษีไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท (ร่างมาตรา ๓๗)

  ๘.๗) การค�านวณภาษ ี
   การค�านวณภาษีให้ใช้ฐานภาษีของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซ่ึงค�านวณได้ตาม 

ข้อ ๘.๑) หักด้วยมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๘.๖) แล้วคูณด้วยอัตราภาษีตาม 
ข้อ ๘.๓) ตามสัดส่วนที่ก�าหนดในข้อ ๘.๔) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจ�านวนภาษีที่ต้องเสีย

   เพื่อประโยชน์ในการค�านวณจ�านวนภาษีตามวรรคหนึ่ง กรณีท่ีดินหลายแปลง 
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันแต่เป็นของเจ้าของเดียวกัน ให้ค�านวณมูลค่าที่ดินทั้งหมดรวมกันเป็นฐานภาษี 
(ร่างมาตรา ๓๘)   

	 	 ๘.๘)	 หลักเกณฑ์การเสียภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ 
ท�าประโยชน์

   ในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีเป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ทีท่ิง้ไว้ว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา ๓ ปีตดิต่อกัน ให้เรยีกเก็บภาษีส�าหรับ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปีที่ ๔ เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีที่จัดเก็บตามข้อ ๘.๓) ในอัตราร้อยละ ๐.๕ และ
หากยงัท้ิงไว้ว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพอีกเป็นเวลาตดิต่อกัน ให้เพิม่อัตราภาษอีกี
ร้อยละ ๐.๕ ในทุก ๓ ปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๕ (ร่างมาตรา ๓๙)

 ๙)	การประเมินภาษี	 การช�าระภาษี	 และการคืนภาษี	 (หมวด	 ๖	 ร่างมาตรา	 ๔๐	 
ถึงร่างมาตรา	๕๐)	 

  ๙.๑) การประเมินภาษ ี
   ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบ

ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามข้อ ๔.๓) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
   การแจ้งการประเมนิภาษีและแบบประเมนิภาษี ให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ อัตราภาษี และจ�านวนภาษีที่ต้องช�าระ (ร่างมาตรา ๔๐) 

  ๙.๒) 	การเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�า	หรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใดเพื่อตรวจสอบ

   ในการประเมินภาษี ให้พนักงานประเมินมีอ�านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคล 
ซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�า หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน (ร่างมาตรา ๔๑)  
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  ๙.๓) 	การช�าระภาษี 
   ให้ผู ้เสียภาษีช�าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายน 

ของทุกปี (ร่างมาตรา ๔๒)
  ๙.๔)  บุคคลผู้มีหน้าที่ช�าระภาษีแทนผู้เสียภาษี
   ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่ช�าระภาษีแทนผู้เสียภาษี
   (๑) ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถึงแก่ความตาย
   (๒) ผู้จัดการทรัพย์สิน ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสาบสูญ
   (๓) ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทัิกษ์ ในกรณทีีผู่เ้สยีภาษีเป็นผูเ้ยาว์  

คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
   (๔) ผู้แทนของนิติบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล
   (๕) ผู้ช�าระบัญชี ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเลิกกันโดยมีการช�าระบัญชี
   (๖) เจ้าของรวมคนหน่ึงคนใด ในกรณทีีท่รพัย์สนิทีต้่องเสยีภาษีเป็นของบคุคล 

หลายคนรวมกัน (ร่างมาตรา ๔๓) 
  ๙.๕)  ผู้เสียภาษีในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นของต่างเจ้าของกัน 
   ในกรณีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินน้ันเป็นของต่างเจ้าของกัน ให้ถือว่า

เจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของ  
(ร่างมาตรา ๔๔)

  ๙.๖) สถานที่ช�าระภาษี
   ให้ผู้เสียภาษชี�าระภาษีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามจ�านวนภาษีท่ีได้มกีาร

แจ้งประเมิน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
   (๑) ส�านักงานเทศบาล ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตเทศบาล
   (๒) ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบล ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน 

เขตองค์การบริหารส่วนต�าบล
   (๓) ส�านักงานเขตที่ที่ ดินหรือสิ่งปลูกสร้างน้ันต้ังอยู ่ ส�าหรับที่ดินหรือ 

สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
   (๔) ศาลาว่าการเมอืงพทัยา ส�าหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสร้างทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงพทัยา
   (๕) ที่ท�าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก�าหนด 

ส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
   ในกรณีที่มีความจ�าเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจก�าหนดให้ใช้สถานที่อื่นภายใน 

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นสถานที่ส�าหรับช�าระภาษีตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
   การช�าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่พนักงานเก็บภาษีลงลายมือช่ือ 

ในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช�าระภาษี (ร่างมาตรา ๔๕)  
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  ๙.๗) การรับช�าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ของรัฐอื่นรับช�าระภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ 
    การช�าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือ 

หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินเป็นวันที่ช�าระภาษี (ร่างมาตรา ๔๖)  
  ๙.๘) หลักเกณฑ์และวิธีการช�าระภาษีโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	หรือ 

โดยการช�าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด
   เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกส�าหรบัการช�าระภาษี ผูเ้สยีภาษีอาจช�าระภาษี

โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบั หรอืโดยการช�าระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอ่ืนใด ทัง้น้ี การช�าระ
ผ่านธนาคารหรอืโดยวธิกีารอืน่ใดนัน้ ให้เป็นไปตามท่ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด

   กรณีช�าระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษีตามที่ 
ได้รับแจ้งการประเมิน โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง  
สั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่  และให้ถือว่าวันที่หน่วยงาน
ให้บริการไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันที่ช�าระภาษี

   กรณีช�าระโดยผ่านทางธนาคารหรือวิธีการอื่นใด ให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษีตามที่
ได้รับแจ้งการประเมินต่อธนาคารหรือโดยวิธีการตามที่ก�าหนด และให้ถือว่าวันที่ธนาคารได้รับเงิน 
ค่าภาษีหรือวันที่มีการช�าระเงินค่าภาษีโดยวิธีการที่ก�าหนดเป็นวันที่ช�าระภาษี (ร่างมาตรา ๔๗)  

  ๙.๙) หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนช�าระภาษี
   ในการช�าระภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี ผู้เสียภาษีอาจขอผ่อนช�าระเป็นงวด  

งวดละเท่า ๆ กันก็ได้  
   จ�านวนงวดและจ�านวนเงินภาษีขั้นต�่าที่จะมีสิทธิผ่อนช�าระ รวมทั้งหลักเกณฑ์

และวิธีการในการผ่อนช�าระให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
   ในกรณีที่ผู ้เสียภาษีตามวรรคหน่ึงไม่ช�าระภาษีตามระยะเวลาที่ก�าหนดใน 

การผ่อนช�าระ ให้ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะผ่อนช�าระ และต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน 
ของจ�านวนภาษีที่ค้างช�าระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน (ร่างมาตรา ๔๘)  

   ๙.๑๐) การทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้อง
   ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือ 

ไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจทบทวนการประเมนิภาษีให้ถกูต้องตามทีผู่เ้สยีภาษี
มีหน้าที่ต้องเสียได้  ทั้งนี้ ให้น�าบทบัญญัติข้อ ๙.๑) วรรคสอง และข้อ ๙.๒) มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

   การทบทวนการประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ามิได้ เมื่อพ้นสามปีนับแต่
วันสุดท้ายแห่งก�าหนดเวลาการช�าระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
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   ในกรณีที่ต้องมีการช�าระภาษีเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง 
การประเมินภาษีตามวรรคหนึ่ง และส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้ผู้เสียภาษีช�าระภาษีที่
ต้องเสียเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน   

   ในกรณีที่มีการช�าระภาษีไว้เกินจ�านวนที่จะต้องเสีย ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้เสียภาษีให้มารับเงินที่ช�าระเกินคืน (ร่างมาตรา ๔๙)  

   ๙.๑๑)  หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินคืน
   ผู ้ใดเสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียภาษีเกินกว่าจ�านวนที่ต้องเสีย  

ไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรอืจากการประเมนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ัน้มสีทิธไิด้รบัเงนิคนื 
   การขอรับเงินคืนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค�าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบ 

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด ภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ช�าระภาษี ในการนี้ 
ให้ผู้ยื่นค�าร้องส่งเอกสาร หลักฐาน หรือค�าชี้แจงใด ๆ ประกอบค�าร้องด้วย 

   ให้ผู้บรหิารท้องถิน่พจิารณาค�าร้องให้เสรจ็สิน้และแจ้งผลการพจิารณาค�าร้องให้
ผู้ยื่นค�าร้องทราบภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า 
ผู้ยื่นค�าร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งคืนเงินให้แก่ผู้ยื่นค�าร้อง โดยต้องแจ้งค�าสั่งให้
ผู้ยื่นค�าร้องทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้มีค�าสั่ง

   ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเมินภาษี 
ผดิพลาด ให้ผู้บรหิารท้องถิน่สัง่ให้ดอกเบีย้แก่ผูไ้ด้รบัคนืเงินในอตัราร้อยละ ๑ ต่อเดอืนหรอืเศษของเดอืน 
ของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ยื่นค�าร้องขอรับคืนเงินจนถึงวันที่คืนเงิน แต่ต้องไม่เกิน
จ�านวนเงินที่ได้รับคืน

   ถ้าผู้ยื่นค�าร้องไม่มารับเงินคืนภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ัน 
ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๕๐)  

		๑๐)	 การลดและการยกเว้นภาษี	(หมวด	๗	ร่างมาตรา	๕๑	ถึงร่างมาตรา	๕๓)	
  ๑๐.๑) การลดภาษี
    การลดภาษีส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับ 

สภาพความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระท�าได้ 
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของจ�านวนภาษีที่จะต้องเสีย (ร่างมาตรา ๕๑) 

  ๑๐.๒) การลดภาษีหรือยกเว ้นภาษีในกรณีที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร ้างได ้รับ 
ความเสียหายมากหรือถูกท�าลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัย

    ในกรณีที่ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด  
ได้รับความเสียหายมากหรือถูกท�าลายให้เสื่อมสภาพด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัดหรือ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ�านาจ
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ประกาศลดหรอืยกเว้นภาษภีายในเขตพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตน้ัุนในช่วงระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหน่ึงได้ ทัง้นี้ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๕๒)  

	 	 ๑๐.๓)	 การลดภาษหีรอืยกเว้นภาษีในกรณท่ีีมเีหตุอนัท�าให้ท่ีดินได้รบัความเสยีหาย
หรือท�าให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อถอนหรือท�าลาย	หรือช�ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องท�าการซ่อมแซม
ในส่วนส�าคัญ 

    ในกรณีที่มีเหตุอันท�าให้ที่ดินได้รับความเสียหายหรือท�าให้สิ่งปลูกสร้างถูกรื้อ
ถอนหรือท�าลาย หรือช�ารุดเสียหายจนเป็นเหตุให้ต้องท�าการซ่อมแซมในส่วนส�าคัญให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิ
ยื่นค�าขอลดหรือยกเว้นภาษีที่จะต้องเสียต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยประกาศก�าหนด

    เมื่อมีการยื่นค�าขอลดหรือยกเว้นภาษีตามวรรคหน่ึง ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท�าการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่เชื่อได้ว่ามีเหตุอันสมควรลดหรือ
ยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ยื่นค�าขอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างประจ�าจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ�านาจออกค�าสั่งลดหรือยกเว้นภาษีได้  ทั้งนี้ โดยค�านึงถึงสัดส่วนความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์จากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น (ร่างมาตรา ๕๓)  

		๑๑)	 ภาษีค้างช�าระ	(หมวด	๘	ร่างมาตรา	๕๔	ถึงร่างมาตรา	๖๓)
  ๑๑.๑) ภาษท่ีีมไิด้ช�าระภายในเวลาทีก่�าหนด ให้ถือเป็นภาษีค้างช�าระ (ร่างมาตรา ๕๔)  

  ๑๑.๒) การห้ามการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมโอนกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีภาษีค้างช�าระ

    การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระท�ามิได้ เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นว่ามีภาษีค้างช�าระส�าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๑๑.๖) 

     ทั้งนี ้ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการ
ภาษีค้างช�าระให้ส�านักงานที่ดินหรือส�านักงานที่ดินสาขา ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องที่ 
ของส�านักงานท่ีดินหรือส�านักงานท่ีดินสาขาน้ันทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธ ิ
และนติิกรรมโอนกรรมสทิธ์ิหรอืสทิธิครอบครองในทีดิ่นและอสงัหารมิทรพัย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส�านักงานที่ ดินหรือส�านักงานท่ีดินสาขาจะตกลงก�าหนดเวลาเป็นอย่างอื่น  
(ร่างมาตรา ๕๕ และร่างมาตรา ๕๖)  

     ๑๑.๓) การเร่งรัดภาษีค้างช�าระ
   เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช�าระ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีหนังสือแจ้งเตือนผู ้เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช�าระมาช�าระภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
ตามที่ก�าหนดในข้อ ๑๒ (ร่างมาตรา ๕๗) 
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    ๑๑.๔)  หลักเกณฑ์และวิธีการยึด	อายัด	และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี
   ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่ก�าหนด

ไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ ๑๑.๓) เมื่อพ้น ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว  
ให้ผูบ้รหิารท้องถิน่มอี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัย์สนิของผูเ้สยีภาษเีพือ่
น�าเงินมาช�าระภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเน่ืองมาจากการยึด อายัด และ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ห้ามมิให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจ�าเป็นที่
พอจะช�าระภาษีค้างช�าระ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ วิธีการยึด อายัด และ 
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี ให้น�าวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี การยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ของผู้เสียภาษีไม่ให้หมายความรวมถึงการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที ่
ช�าระภาษีแทนตามข้อ ๙.๔) 

   เพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นมีอ�านาจ

   (๑) เรียกผู้เสียภาษีมาให้ถ้อยค�า
   (๒) สั่งให้ผู้เสียภาษีน�าบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจ�าเป็นแก่การจัดเก็บ

ภาษีค้างช�าระมาตรวจสอบ 
   (๓) ออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ท�าการตรวจสอบ ค้น หรือยึดบัญชี 

เอกสารหรือหลักฐานอื่นของผู้เสียภาษี 
    (๔) เข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เก่ียวข้องในระหว่างเวลา

พระอาทติย์ขึน้ถงึพระอาทติย์ตกหรอืในเวลาท�าการของสถานทีน้ั่น ในการน้ี ให้มอี�านาจสอบถามบคุคล
ที่อยู่ในสถานที่นั้นเท่าที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

   การด�าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันนับแต่
วนัท่ีได้รบัหนงัสอืเรยีกหรอืค�าสัง่ และการออกค�าสัง่และท�าการตาม (๓) หรอื (๔) ต้องเป็นไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๕๘ และร่างมาตรา ๕๙)  

   ๑๑.๕) การเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	
   ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีไว้แล้ว ถ้าผู้เสียภาษีได้น�า

เงนิมาช�าระค่าภาษค้ีางช�าระ เบีย้ปรบั เงนิเพิม่ และค่าใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ
โดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น 
(ร่างมาตรา ๖๐)  

    ๑๑.๖)	 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีในกรณ ี
มีภาษีค้างช�าระ

   การขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีตามข้อ ๑๑.๔) จะกระท�ามิได้  
ในระหว่างระยะเวลาที่ให้คัดค้านหรืออุทธรณ์ตามข้อ ๑๓.๑) หรือให้ฟ้องเป็นคดีต่อศาลตาม 
ข้อ ๑๓.๘) และตลอดเวลาที่การพิจารณาและวินิจฉัยค�าคัดค้านหรืออุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 
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   เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามข้อ ๑๑.๔) ให้หักไว้เป็นค่าภาษีค้างช�าระ  
เบีย้ปรบั เงนิเพิม่ และค่าใช้จ่ายอันเนือ่งมาจากการยึด อายดั และขายทอดตลาดทรพัย์สินนัน้เหลอืเท่าใด
ให้คืนแก่ผู้เสียภาษี 

   ในกรณีที่เป็นการขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดตามค�าพิพากษา  
ก่อนท�าการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนกังานบงัคบัคดแีจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้แจ้งรายการภาษี
ค้างช�าระส�าหรบัทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างนัน้ต่อเจ้าพนกังานบงัคบัคดภีายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง
จากเจ้าพนักงานบังคับคดี และเมื่อท�าการขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้รับ
จากการขายทอดตลาดไว้เท่ากับจ�านวนค่าภาษีค้างช�าระ และน�าส่งเงนิดงักล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อช�าระหนี้ค่าภาษีที่ค้างช�าระดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖๑ ร่างมาตรา ๖๒ และร่างมาตรา ๖๓) 

		๑๒)	 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม	(หมวด	๙	ร่างมาตรา	๖๔	ถึงร่างมาตรา	๖๘)	
  ๑๒.๑) การเสียเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด
     ในกรณีที่ผู ้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด ให้เสียเบ้ียปรับ 

อีก ๑ เท่าของจ�านวนภาษีค้างช�าระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ช�าระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
ตามข้อ ๑๑.๓) ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๕ ของจ�านวนภาษีค้างช�าระ 

   อย่างไรก็ตาม หากผู้เสียภาษีซึ่งมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด แต่ต่อมา 
ได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามข้อ ๑๑.๓) ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๕๐  
ของจ�านวนภาษีค้างช�าระ (ร่างมาตรา ๖๔ และร่างมาตรา ๖๕)  

  ๑๒.๒) การเสียเงินเพิ่มในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด
    ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑ 

ต่อเดือนของจ�านวนภาษีค้างช�าระ เศษของเดอืนให้นับเป็น ๑ เดอืน ทัง้น้ี มใิห้น�าเบีย้ปรบัมารวมค�านวณ
เพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย

    ในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้ขยายก�าหนดเวลาช�าระภาษี และได้มีการ
ช�าระภาษีภายในก�าหนดเวลาที่ขยายให้น้ัน เงินเพิ่มตามวรรคหน่ึงให้ลดลงเหลือร้อยละ ๐.๕  
ต่อเดือนหรือเศษของเดือน เงินเพิ่มตามมาตรานี้ ให้เริ่มนับเมื่อพ้นก�าหนดเวลาช�าระภาษีจนถึงวันที่มี
การช�าระภาษี แต่มิให้เกินกว่าจ�านวนภาษีที่ต้องช�าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และมิให้คิดทบต้น  
(ร่างมาตรา ๖๖)  

    ๑๒.๓) ก�าหนดให้เบี้ยปรับอาจงดหรือลดลงได้ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และ 
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามหมวดนี้ให้ถือเป็นภาษี (ร่างมาตรา ๖๗ และร่างมาตรา ๖๘) 

		๑๓)	 การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี	 (หมวด	 ๑๐	 ร่างมาตรา	 ๖๙	 ถึง 
ร่างมาตรา	๗๘)	

	 		 ๑๓.๑) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษ ี
    ผู้เสียภาษีผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีตามข้อ	๙.๑)	หรือข้อ	๙.๑๐)	 

หรือการเรยีกเกบ็ภาษีตามข้อ	๑๑.๓)	แล้วเหน็ว่า	การประเมินภาษหีรอืการเรยีกเกบ็ภาษนีัน้ไม่ถกูต้อง 
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ให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้  
โดยให้ยืน่ค�าร้องต่อผู้บรหิารท้องถิน่ตามแบบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยประกาศก�าหนด ทัง้นี้ 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีแล้วแต่กรณี

     ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาค�าร้องของผู้เสียภาษีตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้องดังกล่าว และแจ้งค�าสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้า 

     ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบกับค�าร้องของผู้เสียภาษี ให้แจ้ง
จ�านวนภาษทีีจ่ะต้องเสียเป็นหนงัสอืไปยงัผูเ้สียภาษี และให้ผูเ้สยีภาษีมารบัช�าระภาษีคนืภายใน ๑๕ วนั
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

     ในกรณีที่ผู ้บริหารท้องถ่ินพิจารณาไม่เห็นชอบกับค�าร้องของผู ้เสียภาษี  
ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

     การคัดค้านและการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการช�าระภาษี เว้นแต่ผู้เสียภาษี
จะได้ยืน่ค�าร้องต่อผู้บรหิารท้องถิน่ขอให้ทเุลาการช�าระภาษีไว้ก่อน และผูบ้รหิารท้องถิน่มคี�าสัง่ให้ทเุลา
การช�าระภาษีแล้ว ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีค�าส่ังให้ทุเลาการช�าระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่
เพิ่มขึ้นจากจ�านวนภาษีที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรก็ได้

     ในกรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นได้สั่งให้ทุเลาการช�าระภาษีตามวรรคห้าไว้แล้ว  
ถ้าต่อมาปรากฏว่า ผู้เสียภาษีได้กระท�าการใด ๆ เพื่อประวิงการช�าระภาษี หรือจะกระท�าการโอน ขาย 
จ�าหน่าย หรอืยกัย้ายทรัพย์สินทัง้หมดหรอืบางส่วนเพือ่ให้พ้นอ�านาจการยดึหรอือายัด ผูบ้รหิารท้องถิน่
มีอ�านาจเพิกถอนค�าสั่งให้ทุเลาการช�าระภาษีนั้นได้ (ร่างมาตรา ๖๙) 

     ๑๓.๒)  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	 เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
การประเมนิภาษปีระจ�าจงัหวดั” ประกอบด้วยผูว่้าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ เจ้าพนกังาน
ที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จ�านวน ๑ คน ผู้แทนของผู้บรหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดัจ�านวนไม่เกนิ ๒ คน 
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ประธานกรรมการและกรรมการโดยต�าแหน่งแต่งตั้งอีก
จ�านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ

    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นผู้พิจารณา
ร่วมกันเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยก�าหนด

     ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการสังกัดส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ร่างมาตรา ๗๐)  

	 	 ๑๓.๓) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	 เรียกว่า	“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 
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อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน อธิบดีกรมสรรพากร ผู ้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ปลัดกรุงเทพมหานคร  
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ประธานกรรมการและกรรมการโดยต�าแหน่งแต่งตัง้อีก
จ�านวนไม่เกิน ๒ คน เป็นกรรมการ โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งน้ีเบี้ยประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
(ร่างมาตรา ๗๑) 

  ๑๓.๔) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

     ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

     การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด (ร่างมาตรา ๗๔)  

  ๑๓.๕) ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีผู ้ใด 
มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะเข้าร่วมพิจารณาหรือร่วมวินิจฉัยลงมติในเรื่องนั้นมิได้ (ร่างมาตรา ๗๕)  

	 	 ๑๓.๖) เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
การประเมินภาษีมีอ�านาจออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข้อง มาให้ถ้อยค�าหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงได้ โดยให้เวลาแก่บุคคลดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๕ วันนับแต่วันที ่
ได้รับหนังสือเรียก

       ผู้อุทธรณ์ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียก็ได้ (ร่างมาตรา ๗๖)   

	 	 ๑๓.๗) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีอ�านาจสั่งไม่รับอุทธรณ์  
ยกอุทธรณ์ เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ผู้อุทธรณ์ได้รับ 
การลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษี

    ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้ว
เสรจ็ภายใน ๖๐ วันนบัแต่วันทีผู้่บรหิารท้องถิน่ได้รบัอทุธรณ์ และต้องแจ้งค�าวนิิจฉยัอุทธรณ์พร้อมด้วย
เหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ ทั้งนี้ จะวินิจฉัยให้เรียกเก็บ
ภาษีเกินกว่าจ�านวนภาษีที่ท�าการประเมินไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการประเมินภาษีใหม่

    ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี วินิจฉัยอุทธรณ์ 
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามวรรคสอง ให้ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน 
สามสิบวันนับแต่พ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว

    ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี มีค�าวินิจฉัยให้ 
คืนเงินแก่ผู้อุทธรณ์ ให้แจ้งค�าวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มีค�าสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุทธรณ ์
มารับเงินคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้มีค�าสั่งคืนเงิน
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    ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สั่งผู้บริหารท้องถิ่นให้
ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืน โดยไม่คิด 
ทบต้น นับแต่วันที่ช�าระภาษีถึงวันที่มีค�าวินิจฉัยให้คืนเงิน แต่ต้องไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้รับคืน

     ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินน้ัน 
ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๗๗)  

	 	 ๑๓.๘) ผู ้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
การประเมินภาษี โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์  
(ร่างมาตรา ๗๘)  

๑๔)	 บทก�าหนดโทษ	(หมวด	๑๑	ร่างมาตรา	๗๙	ถึงร่างมาตรา)	
   ๑๔.๑) ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบตัหิน้าทีข่องพนกังานส�ารวจตามข้อ ๗.๒) หรอืของผูบ้รหิาร

ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายตามข้อ ๑๑.๔) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๗๙)      
    ๑๔.๒) ผู้ใดไม่ปฏิบตัติามหนงัสอืเรยีกของพนกังานส�ารวจตามข้อ ๗.๒) หรอืของพนกังาน
ประเมนิตามข้อ ๙.๒) หรอืหนงัสอืเรยีกหรอืค�าสัง่ของผูบ้รหิารท้องถิน่หรอืเจ้าหน้าทีซ่ึ่งผูบ้รหิารท้องถิน่
มอบหมายตามข้อ ๑๑.๔) (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน  
๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๘๐)  

    ๑๔.๓) ผู้ใดไม่แจ้งการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิ่นหรอืสิง่ปลกูสร้างตามทีก่�าหนด
ไว้ในข้อ ๗.๔) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
(ร่างมาตรา ๘๑)  

    ๑๔.๔) ผู ้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของผู ้บริหารท้องถิ่นตามข้อ ๑๑.๔)  
หรือท�าลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีค�าสั่งให้ยึด
หรืออายัด ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  
(ร่างมาตรา ๘๒)  

    ๑๔.๕) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมิน
ภาษีตามข้อ ๑๓.๖) ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ 

   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับผู้อุทธรณ์ (ร่างมาตรา ๘๓)  
  ๑๔.๖) ผู ้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน�าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดง  

เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�า
ทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๘๔)  

    ๑๔.๗) ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระท�าการและ 
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ละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๘๕)  

    ๑๔.๘) ความผดิตามข้อ ๑๔.๑) ข้อ ๑๔.๒) ข้อ ๑๔.๓) หรอืข้อ ๑๔.๕) ให้ผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
หรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบได้ 

   เม่ือผู้กระท�าผิดได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วัน  
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

   ถ้าผู้กระท�าผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช�าระเงิน 
ค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ให้ด�าเนินคดีต่อไป

   เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (ร่างมาตรา ๘๖)  

๑๕)	 บทเฉพาะกาล	
   ๑๕.๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎหมายว่าด้วยภาษี

บ�ารงุท้องที ่และกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดราคาปานกลางของทีด่นิส�าหรบัการประเมนิภาษบี�ารงุท้องที ่
ซึง่ถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญตันิี ้ให้ยังคงใช้บงัคบัต่อไป ในการจัดเกบ็ภาษีโรงเรอืนและทีดิ่นและภาษี
บ�ารุงท้องที่ ที่ต้องเสียหรือที่พึงช�าระหรือที่ค้างอยู่หรือที่ต้องคืนก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ร่างมาตรา ๘๗)  

  ๑๕.๒) ให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดินและ 
สิง่ปลกูสร้างทีต่ัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ ๆ  
เพือ่ใช้ในการเตรยีมการจดัเก็บภาษภีายใน ๖๐ วันนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั (ร่างมาตรา ๘๘) 

  ๑๕.๓) มิให้น�าบทบัญญัติตามข้อ ๑๑.๖) แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ 
การขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้ออกประกาศขายทอดตลาด
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘๙)

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 
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