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สารบัญ 
 

บทนิยาม 

 

ภาค 1  ภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ กับท่ีดินซึ่งใชตอเนื่องกับ

โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ 

 

ภาค 2  ภาษีท่ีดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ 

 

ภาค 3  วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษีซึ่งกลาวในภาค 1 และภาค 2 

    หมวด 1  การประเมิน 

    หมวด 2  การเก็บภาษี 

    หมวด 3  คาภาษีคาง 

 

ภาค 4  บทกําหนดโทษ 

 

บัญชีแสดงทองท่ีใชพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 



พระราชบัญญัติ 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

พุทธศักราช 2475 

   

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล า เจ าอ ยูหั ว  

มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศจงทราบท่ัวกันวา 

 

โดยท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไป

ถึงท่ีดินดวย 

 

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยบทมาตราตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีใหเรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

พุทธศักราช 2475” 

 

มาตรา 20

๑  ใหใชพระราชบัญญัติน้ีต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน พุทธศักราช 2475 

 

มาตรา 3  พระราชบัญญัติน้ีใหใชเฉพาะแตในทองท่ีซึ่งไดระบุไวในบัญชีตอทาย

พระราชบัญญัติน้ี 

ตอไปเมื่อทรงพระราชดําริเห็นสมควรจะใชพระราชบัญญัติน้ีขยายออกไป 

ในทองท่ีใด จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการใหขยายออกไปเปนคราว ๆ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 49/-/หนา 51/20 เมษายน 2475 



มาตรา 4  นับต้ังแตวันท่ีใชพระราชบัญญัติน้ีเปนตนไป และภายในทองท่ี 

ซึ่งไดระบุไวตามมาตรากอน ใหยกเลิกกฎหมายดังตอไปน้ี 

1. ประกาศภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมียโทศก จุลศักราช 1232 

2. ประกาศแกขอความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงรานตึกแพ ปมะเมียโทศก  

จุลศักราช 1232 

3. ประกาศแกไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474 

4. ประกาศวาดวยการใชประกาศแกไขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงราน พุทธศักราช 2474 

 

มาตรา 5  ในพระราชบัญญัติน้ี ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 

“ท่ีดิน” ใหกินความถึง ทางนํ้า บอนํ้า สระนํ้า ฯลฯ 

“โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ”1

๒ ใหกินความถึงแพดวย 

“ราคาตลาด” หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินพรอมท้ังสิ่งท่ีทําเพ่ิมเติม

ใหดีขึ้นท้ังสิ้น (ถามี) ซึ่งจะจําหนายไดในขณะเวลาท่ีกําหนดราคาตามพระราชบัญญัติน้ี 

“ผูรับประเมิน” หมายความวา บุคคลผูพึงชําระคาภาษี 

“ป” หมายความวา ปตามปฏิทินหลวง 

                                                 
๒
 เรือนเพาะชําดอกไมเปน “ส่ิงปลูกสรางอยางอื่น” ตามมาตรา 5 เจาของเรือนเพาะชําดังกลาว

ตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (เรื่องเสร็จท่ี 373/2548) 
ตูโทรศัพทสาธารณะอยูในความหมายของคําวา “ส่ิงปลูกสรางอยางอื่น” ตามมาตรา 5  

(เรื่องเสร็จท่ี 485/2547) 
ทางหลวงสัมปทานยกระดับบนทางหลวงแผนดินเปนส่ิงปลูกสรางตามกฎหมายวาดวย 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (เรื่องเสร็จท่ี 396/2540) 
คําวา “ส่ิงปลูกสรางอยางอื่น” ตองตีความวาควรเปนส่ิงท่ีมีลักษณะเทียบเทากับโรงเรือน  

คือ เปนส่ิงปลูกสรางบนพ้ืนดินท่ีใชอยูอาศัยหรือไว สินคาได การปรับพ้ืนดินให มีสภาพผิดไป 
จากธรรมชาติเพ่ือทําเปนสนามกอลฟ จึงไมใชส่ิงปลูกสรางอยางอื่นตามความในพระราชบัญญัติ 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินฯ (เรื่องเสร็จท่ี 72/2540) 



“พนักงานเจาหนาท่ี” 2

๓ หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังใหมีหนาท่ีรับแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน ประเมินภาษี และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

“พนักงานเก็บภาษี” 3

๔ หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังใหมีหนาท่ีจัดเก็บ  

รับชําระ รวมท้ังเรงรัดใหชําระภาษี และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

“รัฐมนตรี”4

๕ หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“กําหนด”5

๖ (ยกเลิก) 

“รัฐวิสาหกิจ” 6

๗ หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ 

 

มาตรา 6 7

๘  เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัติน้ี ทานใหแบงทรัพยสินออกเปน 

2 ประเภท คือ 

                                                 
๓
 มาตรา 5 นิยามคําวา “พนักงานเจาหนาท่ี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 
๔
 มาตรา 5 นิยามคําวา “พนักงานเก็บภาษี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 
๕
 มาตรา 5 นิยามคําวา “รัฐมนตรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 
๖
 มาตรา 5 นิยามคําวา “กําหนด” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2534 
๗
 มาตรา 5 นิยามคําวา “รัฐวิสาหกิจ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2534 
๘
 สันเขื่อนเปนสวนหนึ่งของเขื่อน ไมอาจแยกเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินตางหากจากเขื่อนได 

สวนภูเขา เขาท่ีเปนผนังก้ันในพ้ืนท่ีอางเก็บนั้น แมเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนบริเวณตอเนื่องกับโรงเรือนหรือ 

ส่ิงปลูกสรางตามความหมายแหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินฯ แตก็เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับยกเวน

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (เรื่องเสร็จท่ี 333/2546) 



(1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ กับท่ีดินซึ่งใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือ

สิ่งปลูกสรางน้ัน ๆ 

(2) ท่ีดินซึ่งมิไดใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ 

“ท่ีดินซึ่งใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ” ตามความหมาย

แหงมาตราน้ี หมายความวา ท่ีดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ  

และบริเวณตอเน่ืองกันซึ่งตามปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางน้ัน ๆ 

 

มาตรา 6 ทวิ 8

๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหแก

รัฐวิสาหกิจสําหรับพ้ืนท่ีท่ีเปนบริเวณตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นท่ีใช

ประโยชนโดยตรงของรัฐวิสาหกิจน้ันตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดได 

 

มาตร า  7 9

๑๐  ใ ห รั ฐ มนต รี ว า ก า รก ร ะ ทร ว งก า รค ลั ง แล ะ รั ฐมนต รี 

วาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่น รวมท้ังออกระเบียบ

และประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี

ของแตละกระทรวง 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

                                                                                                                                                                                      
แมการรถไฟแหงประเทศไทยจะตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินสําหรับอาคารสํานักงาน 

ของสนามกอลฟ และอาคารอื่น ๆ ท่ีใชเก่ียวกับกิจการกอลฟ แตในเม่ือบริเวณท่ีเปนสนามกอลฟ 

มิใชเปนบริเวณตอเนื่องซึ่งใชไปดวยกันกับอาคารสโมสรหรืออาคารบริการตาง ๆ สนามกอลฟ  

จึงมิใชทรัพยสินท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (เรื่องเสร็จท่ี 292/2538) 
๙
 มาตรา 6 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 

๑๐
 มาตรา 7 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 



มาตรา 7 ทวิ 1 0

๑๑  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหผูบริหารทองถ่ิน 

มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและพนักงานเก็บภาษี 

  

                                                 
๑๑

 มาตรา 7 ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2543 



ภาค 1 

ภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ กับท่ีดินซึง่ใช 

ตอเนื่องกับโรงเรอืนและสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ 

   

 

มาตรา 8 1 1

๑๒  ใหผู รับประเมินชําระภาษีปละคร้ังตามคารายปของทรัพยสิน  

คือ โรงเ รือนหรือสิ่ งปลูกสร างอย างอื่นกับ ท่ี ดินซึ่ ง ใชตอ เ น่ืองกับโรงเ รือน 

หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น น้ัน ในอัตรารอยละสิบสองคร่ึงของคารายป 

                                                 
๑๒

 มาตรา 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 

เงินคาภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีผูเชาจายใหแกผูใหเชา ไมมีลักษณะเปนคาเชาท่ีผูเชาชําระใหแกผูใหเชา

อันเนื่องมาจากการไดใชหรือไดรับประโยชนจากทรัพยสินท่ีเชา จึงไมนํามารวมคํานวณเปนคารายป 

ของทรัพยสินท่ีเชาเพ่ือใชเปนฐานในการคํานวณภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (เรื่องเสร็จท่ี 22/2549) 

พนักงานเจาหนาท่ีชอบท่ีจะนําเอาคาเชาหองชุด (ซึ่งจะรวมท้ังสวนท่ีใหใชสอยหองชุด 

และทรัพยสวนกลางอยูแลว) มาคํานวณเปนคารายปสําหรับเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินจากเจาของ

หองชุดซึ่งเปนผูใหเชาและเปนผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินในกรณีนี้ หาใชไปแบงสวน 

เรียกเก็บเอาจากนิติบุคคลอาคารชุดนั้นไม (เรื่องเสร็จท่ี 46/2536) 

โรงเรื อนตามพระราชบัญญั ติภาษี โรงเรื อนและ ท่ีดินฯ หมายถึงส วนใดสวนหนึ่ ง 

ของโรงเรือนดวย การใหเชาสวนใดสวนหนึ่งของโรงเรือนจึงตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ตามมาตรา 8 ดวย (เรื่องเสร็จท่ี 72/2516) 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจะเปนภาษีอันเก่ียวกับการดําเนินการของผูเชาหรือไม จะตองพิจารณา

สาระสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการของผูเชา ซึ่งตามสัญญาเชานี้ ไดแก การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

น้ํามัน ภาษีโรงเรือนและท่ีดินไมใชภาษีอันเก่ียวกับการดําเนินการของผูเชา เพราะโรงกลั่นน้ํามัน 

โร ง เ รื อนหรื อ ท่ี ดิ น เป นป จ จั ย ทํ า ให ผู เ ช า ส ามารถดํ า เนิ นการ ได ต าม ท่ี ร ะ บุ ไว ใ น สัญญา  

(เรื่องเสร็จท่ี 283/2512) 



เพ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี “คารายป” หมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินน้ัน

สมควรใหเชาไดในปหน่ึง ๆ 

ในกรณีท่ีทรัพยสินน้ันใหเชา ใหถือวาคาเชาน้ันคือคารายป แตถาเปนกรณีท่ีมี

เหตุอันสมควรท่ีทําใหพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาคาเชาน้ันมิใชจํานวนเงินอันสมควร 

ท่ีจะใหเชาได หรือเปนกรณีท่ีหาคาเชาไมไดเน่ืองจากเจาของทรัพยสินดําเนินกิจการ

เองหรือดวยเหตุประการอื่น ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจประเมินคารายปได  

โดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พ้ืนท่ี ทําเลท่ีต้ัง และบริการสาธารณะ 

ท่ีท รัพย สิ น น้ัน ได รั บประ โยชน   ท้ั ง น้ี  ตามห ลัก เกณฑ ท่ี รั ฐมนต รีว าก าร

กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา12

๑๓ 

 

มาตรา 9  ทรัพยสินดังตอไปน้ี ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคน้ี 

(1) พระราชวังอันเปนสวนของแผนดิน 

(2) 1 3

๑๔ ทรัพยสินของรัฐบาลท่ีใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสิน

ของการรถไฟแหงประเทศไทยท่ีใชในกิจการการรถไฟโดยตรง 

                                                 
๑๓

 การประเมินคารายปของทรัพยสินท่ีใหเชาจะตองนําเอาลักษณะทรัพยสิน ขนาด พ้ืนท่ี  

ทําเลท่ีต้ัง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสินนั้นไดรับประโยชนมาพิจารณาหาคารายป โดยวิธีเทียบเคียง

กับคารายปของปท่ีลวงมาแลวของทรัพยสินนั้นตามมาตรา 18 ซึ่งมูลคาของทรัพยสินอาจนํามาพิจารณา

กําหนดคารายปได แตจะตองนํามาใชประกอบการประเมินคารายปตามหลักเกณฑขางตน เวนแต 

ในกรณีท่ีไมอาจเทียบเคียงคาเชาเพ่ือประเมินคารายปตามมาตรา 18 ได 

หนวยราชการบริหารสวนทองถ่ินอาจกําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตรเปน

การภายในเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีใชเปนแนวทางประกอบกับการประเมินคารายปได แตราคาดังกลาว

จะใชเปนราคาประเมินเด็ดขาดสําหรับผูรับประเมินท่ีจะตองชําระภาษีไมได (เรื่องเสร็จท่ี 359/2536) 
๑๔

 มาตรา 9 (2) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 



                                                                                                                                                                                      
การท่ีกรมการขนสงทางบกจัดใหเอกชนเขาดําเนินการและเรียกเก็บคาบริการในสถานีขนสง

ผูโดยสาร กรณีดังกลาวมีลักษณะเพ่ือประโยชนธุรกิจทางการคาหากําไร แมกรมการขนสงทางบกจะได

สงเงินรายรับคาบริการท้ังหมดใหเปนรายไดของรัฐโดยไมหักคาใชจายก็ตาม กรมการขนสงทางบก 

ก็ไมไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (เรื่องเสร็จท่ี 550/2547) 

ตูโทรศัพทสาธารณะของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ทศท) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ 

และบริษัทเทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทเอกชนท่ีจะตองโอนกรรมสิทธิ์ 

ในตูโทรศัพทสาธารณะใหแกบริษัท ทศท ไมใชทรัพยสินของรัฐบาลท่ีใชในกิจการของรัฐบาล 

หรือสาธารณะ ไมไดรับยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (เรื่องเสร็จท่ี 485/2547) 

แมวาสถานธนานุบาลจะเปนทรัพยสินของรัฐบาลและเทศบาลมีอํานาจดําเนินการ แตการ

ดําเนินกิจการสถานธนานุบาลมีลักษณะเปนการประกอบการคาเพ่ือแสวงหากําไร มิไดนํามาใชในกิจการ

สาธารณะ ดังนั้น ทรัพยสินดังกลาวจึงไมไดรับยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (เรื่องเสร็จท่ี 626/2544) 

การท่ีกรมทางหลวงเอาทางหลวงสัมปทาน ใหเอกชนเขาใชเพ่ือหาประโยชน โดยเอกชนผูนั้น

เปนผูเก็บคาผานทาง ถือไมไดวาเปนการใชในกิจการของกรมทางหลวงโดยตรงหรือเปนกรณีท่ีรัฐบาล

ใชในกิจการสาธารณะ ดังนั้น ทางหลวงสัมปทานดังกลาวจึงไมไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน (เรื่องเสร็จท่ี 396/2540) 

กิจการสนามกอลฟมิใชกิจการของการรถไฟโดยตรง อาคารสํานักงานรวมท้ังบริเวณตอเนื่อง

กับอาคารและสนามฝกหัดตีกอลฟซึ่งมีส่ิงกอสรางอยูลอมรอบจึงตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

(เรื่องเสร็จท่ี 292/2538) 

องคการคาของคุรุสภาใชอาคารซึ่งเปนท่ีราชพัสดุท่ีเชาจากกระทรวงการคลังเปนโรงงานผลิต

อุปกรณวิทยาศาสตรในลักษณะการประกอบธุรกิจการคา จึงถือมิไดวาไดใชในกิจการของรัฐบาล 

หรือกิจการสาธารณะ อาคารดังกลาวจึงไมไดรับยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน องคการคาของคุรุสภา 

จึงตองเสียภาษีแทนกระทรวงการคลังตามสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ (เรื่องเสร็จท่ี 433/2531) 

ทรัพย สินของรัฐบาลหมายถึงทรัพย สินท่ีกระทรวง ทบวง กรม เปนผู ถือกรรมสิทธิ์  

สวนธนาคารแหงประเทศไทยไมใชกระทรวง ทบวง กรม แตเปนนิติบุคคลตางหาก และเปนผูถือ

กรรมสิทธิ์ ท่ี ดินตามโฉนดในนามของตนเอง จึ งไม ได รั บยกเวนภาษี โรง เรื อนและ ท่ีดิน  

(เรื่องเสร็จท่ี 107/2526) 



(3) 1 4

๑๕ ทรัพยสินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทํา

กิจการอันมิใชเพ่ือเปนผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาล 

และในการศึกษา 

(4) ทรัพยสินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว หรือเปนท่ีอยู

ของสงฆ 

(5) 1 5

๑๖ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ซึ่งปดไวตลอดปและเจาของ 

มิไดอยูเองหรือใหผูอ่ืนอยู นอกจากคนเฝา ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ 

หรือในท่ีดินซึ่งใชตอเน่ืองกัน 

                                                                                                                                                                                      
การท่ีกรมศิลปากรอนุญาตใหบุคคลภายนอกใชโรงละครแหงชาติในการเผยแพรการศึกษา 

หรือศิลปวัฒนธรรมหรือใชในทางสาธารณประโยชน ถือไดวาเปนการใชในกิจการของรัฐบาล 

หรือสาธารณะ จึงเขาขอยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือน แมจะมีระเบียบใหกรมศิลปากรเก็บเงิน

คาธรรมเนียมในบางกรณีไดก็ตาม (เรื่องเสร็จท่ี 78/2520) 

ทรัพยสินของรัฐบาลตามมาตรา 9 (2) ยอมรวมถึงทรัพยสินของธนาคาร ดังนั้น สํานักงาน

ธนาคารออมสินและสาขา รวมท้ังบานพักของธนาคารออมสินท่ีปลูกสรางขึ้นใหพนักงานธนาคาร 

อยูอาศัยเพ่ือปฏิบัติกิจการของธนาคาร ยอมเปนทรัพยสินของรัฐบาลซึ่งใชในกิจการของรัฐบาล 

ตามขอยกเวนในมาตรา 9 (2) ดวย (เรื่องเสร็จท่ี 251/2516) 
๑๕

 หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนทรัพยสินของรัฐบาลท่ีใชในกิจการของรัฐบาล 

ตามมาตรา 9 (2) และถือไดวาเปนทรัพยสินของโรงเรียนสาธารณะซึ่งใชเฉพาะในการศึกษาท่ีไดรับ

ยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามมาตรา 9 (3) (เรื่องเสร็จท่ี 47/2536) 
๑๖

 เจาของไดใชอาคารท่ีเคยอยูอาศัยหรือปลูกสรางขึ้นเปนการเฉพาะใหนกอีแอนเขามาทํารัง 

เพ่ือหาประโยชนจากรังนก ถือไดวาเจาของไดใชประโยชนจากโรงเรือนดังกลาวแลว จึงตองเสียภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน อนึ่ง ในการใชประโยชนนั้นจะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นใดหรือไม มิไดทําให

ภาระหนาท่ีในการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินตองเปลี่ยนแปลงไปแตอยางใด (เรื่องเสร็จท่ี 62/2547) 



(6) 1 6

๑๗ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางของการเคหะแหงชาติท่ีผูเชาซื้ออาศัยอยูเอง 

โดยมิไดใชเปนท่ีเก็บสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืน 

เพ่ือหารายได 

มาตรา 10 1 7

๑๘  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งเจาของอยู เอง  

หรือใหผูแทนอยูเฝารักษา และซึ่งมิไดใชเปนท่ีไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม 

ทานใหงดเวนจากบทบัญญัติแหงภาคน้ีต้ังแต พ.ศ. 2475 เปนตนไป 

 

มาตรา 11  ถาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ถูกร้ือถอนหรือทําลาย 

โดยประการอื่น ทานใหลดยอดคารายปของทรัพยสินน้ันตามสวนท่ีถูกทําลาย

ตลอดเวลาท่ียังไมไดทําขึ้น แตในเวลาน้ันโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ น้ัน 

ตองเปนท่ีซึ่งยังใชไมได 

ในกรณีน้ีถาไมมีโรงเรือนอ่ืนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ในท่ีดินน้ัน ทานให

กําหนดคาภาษีในเวลาท่ีกลาวขางบนตามบทบัญญัติในภาค 2 แหงพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 12  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ซึ่งทําขึ้นในระหวางปน้ัน  

ทานวาใหเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ น้ันไดมีขึ้นและสําเร็จจนควร

เขาอยูไดแลวเทาน้ันมาเปนเกณฑคํานวณคารายป 

ถาในระหวางปไมมีโรงเรือนอื่นหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ในท่ีดินน้ัน ทานให

กําหนดคาภาษีเฉพาะเวลาน้ัน ตามบทบัญญัติในภาค 2 แหงพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๑๗

 มาตรา 9 (6) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 

๑๘
 มาตรา 10 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินแกไขเพ่ิมเติม  

พุทธศักราช 2475 



มาตรา 13 1 8

๑๙  ถาเจาของโรงเรือนใดติดต้ังสวนควบท่ีสําคัญมี ลักษณะ 

เปนเคร่ืองจักรกลไก เคร่ืองกระทําหรือเคร่ืองกําเนิดสินคาเพ่ือใช ดําเนินการ

อุตสาหกรรมบางอยาง เชน โรงสี โรงเล่ือย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนน้ัน ๆ ในการประเมิน

ทานใหลดคารายปลงเหลือหน่ึงในสามของคารายปของทรัพยสินน้ัน รวมท้ังสวนควบ

ดังกลาวแลวดวย 

 

มาตรา 14  เวลาซึ่งลดคารายปตามภาคน้ี ทานใหคํานวณแตเดือนเต็ม 

 

มาตรา 15  ในทองท่ีซึ่งไดจัดต้ังสุขาภิบาลแลว หรือจะต้ังขึ้นก็ดี ทานให 

แบงผลประโยชนจากภาษี น้ัน ระหวางสุขาภิบาล (สองสวนในสาม) กับรัฐบาล  

(หน่ึงสวนในสาม) 

คาใชจายในการเก็บภาษีทุกอยาง ทานใหรัฐบาลเปนผูเสีย 

  

                                                 
๑๙

 ถาเจาของโรงเรือนติดต้ังสวนควบท่ีสําคัญซึ่งมีลักษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทํา 

หรือเครื่องกําเนิดสินคาเพ่ือใชดําเนินการอุตสาหกรรมบางอยางในโรงเรือนนั้น จะตองประเมินคารายป 

ของสวนควบดังกลาวดวย และใหลดคารายปลงเหลือหนึ่งในสามของคารายปของโรงเรือนรวมท้ัง 

สวนควบดังกลาว (เรื่องเสร็จท่ี 359/2536) 



ภาค 2 

ภาษีท่ีดินซึ่งมิไดใชตอเนื่องกับโรงเรือน 

หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ 

   

 

มาตรา 16  คาภาษีในภาค 2 น้ี ใหผูรับประเมินชําระปละคร้ัง ตามคารายป 

ของทรัพยสิน คือท่ีดินซึ่งมิไดใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ  

โดยอัตรารอยละเจ็ดแหงคารายปน้ัน ๆ 

“ค ารายป” ตามภาค 2 น้ี  ท านกํ าหนดว าห น่ึงใน ย่ีสิบแหงราคาตลาด 

ของทรัพยสิน 

 

มาตรา 17  ท่ีดินดังตอไปน้ี ทานใหยกเวนจากบทบัญญัติแหงภาคน้ี 

(1) ท่ีดินของรัฐบาลซึ่งใชในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 

(2) ท่ีดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซึ่งกระทํากิจการ 

อันมิใชเพ่ือเปนผลกําไรสวนบุคคล และใชเฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

(3) ท่ีดินซึ่งเปนศาสนสมบัติอันใชเฉพาะในศาสนกิจอยางเดียว 

(4) สุสานสาธารณะ 

[ภาค 2 ภาษีท่ีดินซึ่งมิไดใชตอเน่ืองกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ 

มาตรา 16 ถึง มาตรา 17 ไมมีการเก็บภาษี ต้ังแต พ.ศ. 2475 เปนตนไป] 



ภาค 3 

วิธีดําเนินการประเมินและจัดเก็บภาษี 

ซึ่งกลาวในภาค 1 และภาค 2 

หมวด 1 

การประเมิน 

   

 

มาตรา 18  คารายปของปท่ีลวงแลวน้ัน ทานใหเปนหลักสําหรับการคํานวณ 

คาภาษีซึ่งจะตองเสียในปตอมา 

 

มาตรา 19 1 9

๒๐  ให ผู รับประเมินย่ืนแบบพิมพเ พ่ือแจงรายการทรัพยสิน 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีซึ่งทรัพยสินน้ันต้ังอยูภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป  

แตถาในปท่ีลวงมาแลวมีเหตุจําเปนอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพนวิสัยท่ีจะปองกัน

ไดโดยท่ัวไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเล่ือนกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได 

ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไมไดรับแบบพิมพตามวรรคหน่ึงหรือในกรณีจําเปน

เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษี พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจมีหนังสือสอบถามผูเชา

หรือผูครองทรัพยสินเพ่ือใหตอบขอความตามแบบพิมพเชนเดียวกันได และผูเชา 

                                                 
๒๐

 มาตรา 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 

การทาเรือแหงประเทศไทยไมตองยื่นแบบรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินสําหรับ

ทรัพยสินท่ีใชในการดําเนินกิจการของการทาเรือฯ เพราะไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

สําหรับทรัพยสินดังกลาวตามพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2494  

(เรื่องเสร็จท่ี 80/2536) 



หรือผูครองทรัพยสินตองตอบขอสอบถามในแบบพิมพดังกลาว แลวสงคืนใหพนักงาน

เจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือสอบถาม ในกรณีเชนน้ีผูเชา 

หรือผูครองทรัพยสินตองอยูในบทบังคับและมีความรับผิดเชนเดียวกับผูรับประเมิน 

เพียงเทาท่ีเกี่ยวกับการสอบถามขอความ 

 

มาตรา 2020

๒๑  ใหผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองทรัพยสิน กรอกรายการในแบบ

พิมพตามความเปนจริงตามความรูเห็นของตนใหครบถวน และรับรองความถูกตอง

ของขอความดังกลาว พรอมท้ังลงวันท่ี เดือน ป และลายมือชื่อของตนกํากับไว  

แลวสงคืนไปยังพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีทรัพยสินน้ันต้ังอยู 

การสงแบบพิมพตามวรรคหน่ึง จะนําไปสงดวยตนเอง มอบหมายใหผูอื่น 

ไปสงแทน หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาท่ีก็ได 

ในกรณีท่ีสงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันท่ีสงทางไปรษณียเปนวันย่ืน

แบบพิมพ 

 

มาตรา 21 2 1

๒๒  ทานใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพิจารณาแบบใบแจงรายการน้ี  

และถาเห็นจําเปนก็ใหมีอํานาจสั่งใหผูรับประเมินแสดงรายการเพ่ิมเติมละเอียดย่ิงขึ้น 

และถาจะเรียกใหนําพยานหลักฐานมาสนับสนุนขอความในรายการน้ันก็เรียกได 

 
                                                 

๒๑
 มาตรา 20 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 

๒๒
 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพิจารณาแบบใบแจงรายการและเห็นจําเปน ก็มีอํานาจส่ัง 

ใหผูรับประเมินแสดงรายการเพ่ิมเติมสมบูรณยิ่งขึ้นตามมาตรา 21 หากมิไดรับคําตอบภายในสิบวัน 

หรือไดรับคําตอบท่ีไมชัดเจนเพียงพอ พนักงานเจาหนาท่ียอมมีอํานาจออกหมายเรียกผูรับประเมินมา  

ณ สถานท่ีซึ่งเห็นสมควร และใหนําพยานหลักฐานเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ มาแสดง 

ตามท่ีเห็นวาจําเปนได (เรื่องเสร็จท่ี 72/2516) 



มาตรา 22  ถาพนักงานเจาหนาท่ีมิไดรับคําตอบจากผูรับประเมินภายในสิบวัน

หรือไดรับคําตอบอันไมเพียงพอไซร ทานใหมีอํานาจออกหมายเรียกผูรับประเมินมา  

ณ สถานท่ีซึ่งเห็นสมควร และใหนําพยานหลักฐานในเร่ืองอสังหาริมทรัพยน้ัน ๆ  

มาแสดงตามซึ่งเห็นจําเปน กับใหมีอํานาจซักถามผู รับประเมินในเร่ืองใบแจง 

รายการน้ัน 

 

มาตรา 23  เพ่ือประโยชนในการประเมิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะเขา

ไปตรวจตราทรัพยสินไดดวยตนเองตอหนาผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครอง หรือผูแทน 

ระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตก และเมื่อผู รับประเมิน ผู เชา  

หรือผูครองไดรับคําขอรองแลว ก็จะตองใหความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน

เจาหนาท่ีในการตรวจตราน้ัน ในการน้ีผูรับประเมิน ผูเชา หรือผูครองจะตองไดรับ 

แจงความเปนลายลักษณอักษรใหทราบไมตํ่ากวาสี่สิบแปดชั่วโมงกอนตรวจ 

 

มาตรา 24  เมื่อไดไตสวนตรวจตราแลว ใหเปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 

ท่ีจะกําหนด 

(ก) ประเภทแหงทรัพยสินตามมาตรา 6 

(ข) คารายปแหงทรัพยสิน 

(ค) คาภาษีท่ีจะตองเสีย 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงรายการตามท่ีไดกําหนดไวน้ันไปยังพนักงานเก็บภาษี 

ใหพนักงานเก็บภาษีแจงรายการประเมินไปใหผูรับประเมินทรัพยสินในทองท่ีของตน

ทราบโดยมิชักชา 

 



มาตรา 24 ทวิ 2 2

๒๓  ผูรับประเมินผูใดไมย่ืนแบบพิมพแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี

โรงเรือนและท่ีดินตามมาตรา 19 หรือย่ืนแบบพิมพไมถูกตองตามความจริง 

หรือไมบริบูรณ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจประเมินและใหมีการแจงการประเมิน

ยอนหลังใหผูรับประเมินเสียภาษีตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีประเมินได 

การประเมินตามวรรคหน่ึงใหกระทําไดภายในกําหนดเวลา ดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีไมย่ืนแบบพิมพ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการตาม 

มาตรา 24 ยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันสุดทายแหงระยะเวลาท่ีกําหนดใหย่ืนแบบ

พิมพตามมาตรา 19 

(2) ในกรณีย่ืนแบบพิมพไมถูกตองตามความจริงหรือไมบริบูรณ ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 24 ยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันสุดทาย

แหงระยะเวลาท่ีกําหนดใหย่ืนแบบพิมพตามมาตรา 19 

 

มาตรา 25  ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในการประเมินไซร ทานวาอาจย่ืนคํารอง

ตออธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลตามแตจะไดกําหนดไว เพ่ือขอใหพิจารณา

การประเมินน้ันใหม โดยวิธีการดังจะไดกลาวตอไป 

 

มาตรา 26  คํารองทุก ๆ ฉบับ ใหเขียนในแบบพิมพซึ่งกรมการอําเภอจาย  

เมื่อผูรับประเมินลงนามแลวใหสงตอกรมการอําเภอในทองท่ีซึ่งทรัพยสินน้ันต้ังอยู

ภายในเวลาสิบหาวันนับต้ังแตวันท่ีไดรับแจงความตามมาตรา 24 น้ัน เพ่ือใหสงตอไป

ยังอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล แลวแตกรณี 

 

                                                 
๒๓

 มาตรา 24 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 



มาตรา 27  ถาคํารองย่ืนภายหลังเวลาซึ่งกําหนดไวในมาตรากอน ทานใหอธิบดี
กรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลมีหนังสือแจงความใหผู รับประเมินทราบวา 
หมดสิทธิ ท่ีจะใหพิจารณาการประเมินใหม และจํานวนเงินซึ่งประเมินไว น้ัน 
เปนจํานวนเด็ดขาด เมื่อเปนดังน้ี หามไมใหนําคดีขึ้นสูศาล เวนแตในปญหา 
ขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธิน้ัน 

 

มาตรา 28   เมื่ ออธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล  
แลวแตกรณี ไดรับคํารองแลว มีอํานาจออกหมายเรียกผูรองมาซักถาม แตตองให
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน 

 

มาตรา 29  ผูรองผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากร 
หรือผูแทน หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไมยอมใหซักถาม หรือไมตอบคําถาม หรือไมนํา
พยานหลักฐานมาสนับสนุนคํารองของตนเมื่อเรียกใหนํามา ทานวาผูน้ันหมดสิทธิ 
ท่ี จ ะขอ ให พิ จ า รณาก ารประ เมิ น ใหม  และจํ านวน เ งิ นซึ่ ง ปร ะ เมิ น ไว น้ั น 
เปนจํานวนเด็ดขาด แตท้ังน้ีไมใหเปนการปลดเปล้ืองผูรองใหพนจากความรับผิด 
ในการแจงความเท็จโดยเจตนาหรือโดยท่ีรูอยูแลววาเปนเท็จ 

 

มาตรา 30  คําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลน้ัน ใหแจง
ไปยังผูรองเปนลายลักษณอักษร ถามีการลดจํานวนเงินท่ีประเมินไวเปนจํานวนเทาใด 
ก็ใหแจงไปยังพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือจะไดแกไขบัญชีการประเมินตามคําชี้ขาดน้ัน 

 

มาตรา 31  ผูรับประเมินผูใดไมพอใจในคําชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากร  
หรือสมุหเทศาภิบาล จะนําคดีไปสูศาลเพ่ือแสดงใหศาลเห็นวาการประเมินน้ัน 
ไมถูกก็ได แตตองทําภายในสามสิบวัน นับแตวันรับแจงความใหทราบคําชี้ขาด 



ถาอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลชี้ขาดวาผูรับประเมินหมดสิทธิ 
ท่ีจะใหการประเมินของตนไดรับพิจารณาใหมตามมาตรา 29 หามไมใหนําคดีขึ้นสูศาล  
เวนแตในปญหาขอกฎหมายซึ่งอางวาเปนเหตุหมดสิทธิน้ัน 

ในกรณีท่ีผูรับประเมินซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจไมพอใจในคําชี้ขาดตามวรรคหน่ึง
เน่ืองจากเห็นวาจํานวนเงินซึ่งประเมินไวน้ัน มีจํานวนท่ีสูงเกินสมควรใหรัฐวิสาหกิจ
น้ันนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําชี้
ขาดตามมาตรา 30 ในการน้ีคณะรัฐมนตรีมีอํานาจใหลดหยอนคารายป ใหแก
รัฐวิสาหกิจน้ันไดตามท่ีเห็นสมควร มติของคณะรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด23

๒๔ 
 

มาตรา 32   เมื่ อคํ า พิพากษา ท่ีสุดของศาลซึ่ งแก คํ าชี้ ขาดของอธิบ ดี

กรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลน้ัน ไดสงไปใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบแลว  

ใหพนักงานเจาหนาท่ีแกบัญชีการประเมินใหถูกตองโดยเร็ว 

 

มาตรา 33  การขอยกเวน ขอใหปลดภาษีหรือขอลดคาภาษีตามความในภาค 1 

และภาค 2 น้ัน ผูรับประเมินตองเขียนลงในแบบพิมพท่ีย่ืนตอกรมการอําเภอทุก ๆ ป 

พรอมดวยพยานหลักฐานท่ีจะสนับสนุน เพ่ือวาพนักงานเจาหนาท่ีจะไดสามารถ

สอบสวนใหแนนอนโดยการไตสวน หรือวิธีอื่นวาคํารองขอน้ันมีมูลดีและควรจะให

ยกเวนหรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม 

 

มาตรา 34  ถาพนักงานเจาหนาท่ีสั่งยกคําขอยกเวนหรือคําขอใหปลดภาษี 

หรือลดคาภาษีก็ใหแจงคําชี้ขาดไปยังผูรับประเมิน และผูรับประเมินมีสิทธิเชนเดียวกับ 

ในเร่ืองท่ีไดบงไวในหมวดน้ีท่ีวาดวยการประเมิน 

                                                 
๒๔

 มาตรา 31 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 



มาตรา 35  ในการกําหนดคาภาษีน้ัน เศษท่ีตํ่ากวาคร่ึงสตางคใหปดท้ิง  

ถาคร่ึงสตางคขึ้นไปใหนับเปนหน่ึงสตางค 

 

มาตรา 36  หนังสือแจงความและหมายเรียกตามพระราชบัญญัติน้ีจะใหคน

นําไปสงหรือจะสงโดยทางจดหมายไปรษณียลงทะเบียนก็ได ถาใหคนนําไปสงเมื่อผูสง 

ไมพบผู รับไซร จะสงใหแกบุคคลใด ซึ่งมีอายุเกินย่ีสิบป ท่ีอยูในบานเรือนหรือ 

สํานักการคาของผูรับก็ได และการสงเชนน้ีใหถือวาเปนการพอเพียงตามกฎหมาย 

ถาหาตัวผูรับมิไดและไมมีบุคคลท่ีจะรับดังกลาวขางบนไซร ทานวาอาจสง 

โดยวิธีปดหนังสือแจงความหรือหมายน้ันในท่ีท่ีเห็นไดถนัดท่ีประตูบานผู รับ  

หรือโฆษณาในหนังสือพิมพทองท่ีก็ได 

 

มาตรา 37  ถาผูรับประเมินจะตองลงนามในแบบพิมพใดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ทานวาจะมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัวแทนลงนามก็ได ถาผูรับประเมินไดรับ

หมายเรียกตัวตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจากท่ีกลาวในหมายเรียกวาตองไปเอง  

ทานวาจะมอบฉันทะเปนลายลักษณอักษรใหตัวแทนไปแทนตัวก็ได 

แตพนักงานเจาหนา ท่ีตองพอใจวาผูแทนน้ันได รับมอบอํานาจโดยชอบ 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



หมวด 2 

การเก็บภาษี 

 

มาตรา 38 2 4

๒๕  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีนําคาภาษีไปชําระตอพนักงานเก็บภาษี

ภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน ณ สํานักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นต้ังอยู หรือสถานท่ีอื่นท่ี

ผูบริหารทองถิ่นกําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นน้ันไมนอยกวาสามสิบวัน 

การชําระภาษีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินของธนาคารหรือเช็ค 

ท่ีธนาคารรับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามวรรคหน่ึงก็ได โดยสั่งจาย

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ๆ หรือโดยการชําระผานธนาคาร หรือโดยวิธีอื่น

ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การชําระภาษีใหถือวาไดมีการชําระแลวในวันท่ีพนักงานเก็บภาษีไดลงลายมือชื่อ

ในใบเสร็จรับเงิน เวนแตการชําระภาษีตามวรรคสอง ใหถือวาวันสงทางไปรษณีย  

วันชํ า ระผ านธนาคาร  ห รือ วันชํ าระ โดย วิธี อื่ นตาม ท่ีกํ าหนด แล วแตกรณี  

เปนวันชําระภาษี 

 

                                                 
๒๕

 มาตรา 38 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2543 

กฎหมายมิไดบัญญัติหามการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินบางสวน หากผูมีหนาท่ีเสียภาษี 

นําเงินคาภาษีมาชําระแต เพียงบางสวน อันมิใชกรณีการผอนชําระภาษีตามมาตรา 38 ทวิ 

กรุงเทพมหานครยอมสามารถรับชําระคาภาษีนั้นได และยอมมีผลวา หนี้คาภาษีคงระงับไปเพียงเทาท่ี

ไดรับชําระไวเทานั้น คาภาษีท่ียังมิไดชําระภายในกําหนดเวลายอมเปนเงินคาภาษีคางชําระ และตอง

คิดเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกําหนดไว (เรื่องเสร็จท่ี 107/2546) 



มาตรา 38 ทวิ 2 5

๒๖  การชําระคาภาษีตามพระราชบัญญัติน้ี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดใหมีการผอนชําระก็ได 

วงเงินคาภาษีท่ีจะมีสิทธิผอนชําระ รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการในการ 

ผอนชําระ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 39  ถามีผูย่ืนฟองตอศาลตามความในมาตรา 31 ทานหามมิใหศาล

ประทับเปนฟองตามกฎหมาย เวนแตจะเปนท่ีพอใจศาลวาผูรับประเมินไดชําระคาภาษี

ท้ังสิ้นซึ่งถึงกําหนดตองชําระ เพราะเวลาซึ่งทานใหไวตามมาตรา 38 น้ัน ไดสิ้นไปแลว 

หรือจะถึงกําหนดชําระระหวางท่ีคดียังอยูในศาล 

ถาศาลตัดสินใหลดคาภาษี ทานใหคืนเงินสวนท่ีลดน้ันภายในสามเดือน  

โดยไมคิดคาอยางใด 

 

  

                                                 
๒๖

 มาตรา 38 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2534 



มาตรา 4026

๒๗  คาภาษีน้ัน ทานใหเจาของทรัพยสินเปนผูเสีย 

แตถาท่ีดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ เปนของคนละเจาของ 

เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ตองเสียคาภาษีท้ังสิ้น ในกรณีเชนน้ัน 

ถาเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ไมเสียภาษี ทานวาการขายทรัพยสิน

ทอดตลาดของผูน้ันตามมาตรา 44 ใหรวมขายสิทธิใด ๆ ในท่ีดินอันเจาของโรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ ยังคงมีอยูน้ันดวย 

 

มาตรา 41  ถาผูรับประเมินย่ืนคํารองและปรากฏวาผูรับประเมินไดเสียหาย

เพราะทรัพยสินวางลงหรือทรัพยสินชํารุดถึงจําเปนตองซอมแซมในสวนสําคัญ ทานวา

พนักงานเจาหนาท่ีจะลดคาภาษีลงตามสวนท่ีเสียหาย หรือปลดคาภาษีท้ังหมดก็ได 

                                                 
๒๗

 การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) ยินยอมใหเอกชนเชาทาเทียบเรือซึ่งตนเปนเจาของ  

ยอมไมไดรับการยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตามพระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย 

พุทธศักราช 2494 กทท. จึงมีหนาท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามมาตรา 40 และหากเอกชน 

ซึ่งเปนผูเชาไดลงทุนปลูกสรางโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางใดอันมีลักษณะอยูในบังคับตองเสียภาษี

โรงเรือนและท่ีดินแลว ก็ยอมมีหนาท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินเชนกัน (เรื่องเสร็จท่ี 664/2545) 

เม่ือสัญญาสัมปทานใหสิทธิแกบริษัท ท. ในการสรางทางหลวงบนท่ีดินของรัฐ ดังนั้น ทางหลวง

สัมปทานดังกลาวจึงไมใชทรัพยสินของรัฐบาล บริษัท ท. จึงเปนผูท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ตอมามีการแกไขสัญญากําหนดใหกรรมสิทธิ์ของทางหลวงสัมปทานดังกลาวเปนของรัฐ กรมทางหลวง

จึงตองชําระคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน แตอาจเรียกรองใหบริษัท ท. ปฏิบัติตามสัญญาท่ีท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ซึ่งกําหนดใหผูรับสัมปทานเปนผูรับผิดชอบภาษีอากรตาง ๆ ได (เรื่องเสร็จท่ี 396/2540) 

ในการวินิจฉัยวาผู ใดมีหนา ท่ีตองเสียคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินขึ้นอยู กับขอเท็จจริง 

วาผูนั้นเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรือไม (เรื่องเสร็จท่ี 33/2539) 

เจาของหองชุดซึ่งเปนเจาของทรัพยสินและใหเชาหองชุดมีหนาท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

สวนนิติบุคคลอาคารชุดนั้นไมมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เพราะไมใชเจาของทรัพยสิน  

(เรื่องเสร็จท่ี 46/2536) 



ถาผูรองไมพอใจ ทานวาจะรองขอใหอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล

พิจารณาอีกชั้นหน่ึงก็ได คําตัดสินของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลน้ัน 

ทานวาเปนคําตัดสินเด็ดขาด 

  



หมวด 3 

คาภาษีคาง 

   

 

มาตรา 42 2 7

๒๘  ถาคาภาษีมิไดชําระภายในเวลาท่ีไดกําหนดในหมวด 2 ไซร  

ทานวาเงินคาภาษีน้ันคางชําระ 

 

มาตรา 43  ถาเงินคาภาษีคางชําระ ทานใหเพ่ิมจํานวนขึ้นดังอัตราตอไปน้ี 

(1) ถาชําระไมเกินหน่ึงเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาท่ีบัญญัติไวในมาตรา 38 

ใหเพ่ิมรอยละสองคร่ึงแหงคาภาษีท่ีคาง 

(2) ถาเกินหน่ึงเดือนแตไมเกินสองเดือน ใหเพ่ิมรอยละหาแหงคาภาษีท่ีคาง 

(3) ถาเกินสองเดือนแตไมเกินสามเดือน ใหเพ่ิมรอยละเจ็ดคร่ึงแหงคาภาษีท่ีคาง 

(4) ถาเกินสามเดือนแตไมเกินสี่เดือน ใหเพ่ิมรอยละสิบแหงคาภาษีท่ีคาง 

 

มาตรา 44 2 8

๒๙  ถามิไดมีการชําระคาภาษีและเงินเพ่ิมภายในสี่เดือนตามมาตรา 43 

ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด หรือขายทอดตลาด

ทรัพยสินของผูซึ่ งคางชํ าระคาภาษี เ พ่ือนําเงินมาชําระเปนคาภาษี  เงินเ พ่ิม 

คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด 

                                                 
๒๘

 ไมมีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินฯ ใหอํานาจพนักงานเก็บภาษี

ยินยอมใหผอนชําระภาษีคางชําระเปนงวด ๆ ได ดังนั้น นายกเทศมนตรีจึงไมอาจยินยอมใหผอนชําระ

ภาษีคางชําระและเงินเพ่ิมได (เรื่องเสร็จท่ี 782/2548) 
๒๙

 มาตรา 44 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2543 



การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ใหปฏิบัติตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 

 

มาตรา 45  ถาคาภาษีคางอยูและยังมิไดชําระขณะเมื่อทรัพยสินไดโอน

กรรมสิทธิ์ไปเปนของเจาของใหมโดยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทานวาเจาของคนเกา 

และคนใหมเปนลูกหน้ีคาภาษีน้ันรวมกัน 



ภาค 4 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 46  ผูใดละเลยไมแสดงขอความตามท่ีกลาวไวในมาตรา 20 เวนแต 

จะเปนดวยเหตุสุดวิสัย ทานวาผูน้ันมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

 

มาตรา 47  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหมายเรียก 

ของพนักงานเจาหนาท่ี ไมแจงรายการเพ่ิมเติมละเอียดย่ิงขึ้นเมื่อเรียกรอง ไมนํา

พยานหลักฐานมาแสดง หรือไมตอบคําถามเมื่อพนักงานเจาหนาท่ีซักถาม ตามความ

ในมาตรา 21 และ 22 ทานวาผูน้ันมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 

มาตรา 48  ผูใด 

(ก) โดยรูอยูแลวหรือจงใจย่ืนขอความเท็จ หรือใหถอยคําเท็จ หรือตอบคําถาม

ดวยคําอันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเล่ียงหรือจัดหาทาง 

ใหผูอื่นหลีกเล่ียงการคํานวณคารายปแหงทรัพยสินตามท่ีควรก็ดี 

(ข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกง โดยอุบาย หรือโดยวิธีการ 

อยางหน่ึงอยางใดท้ังสิ้นท่ีจะหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการคํานวณคารายป 

แหงทรัพยสินของตนตามท่ีควรก็ดี 

ทานวาผูน้ันมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 

หารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

ประกาศมา ณ วันท่ี 19 เมษายน พุทธศักราช 2475 เปนปท่ี 8 ในรัชกาลปจจุบัน 



บัญชีแสดงทองท่ีใชพระราชบัญญัติภาษี 

โรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 

   

 

พระราชบัญญัติ น้ีใหใชในจังหวัดพระนคร ภายในเขตจัดการสุขาภิบาล  

ดังไดประกาศเมื่อวันท่ี 11 กันยายน พุทธศักราช 2466 คือ 

ตามแนวฝงตะวันออกแมนํ้าเจาพระยา ต้ังแตปากคลองสามเสนลงไปถึงถนน

สาทรฝงใต เลียบไปตามถนนสาทร ถนนวิทยุ ตัดเสนตรงไปคลองสามเสน เลียบไป

ตามคลองสามเสนฝงใตจนออกปากคลองบรรจบแนวฝงแมนํ้าเจาพระยาโดยรอบ 

กับใหมีอาณาเขตหางจากถนนสาทรฝงใต ถนนวิทยุ และเสนตรงไปคลองสามเสน

ออกไปทางทิศตะวันออกไปทางทิศใตอีก 15 เสน 



พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินแกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 247529

๓๐ 

  

มาตรา 4  ต้ังแต พ.ศ. 2475 เปนตนไปใหยกเลิกภาษีท่ีดินซึ่งมิไดใชตอเน่ือง

กับโรงเ รือนหรือสิ่ งปลูกสร างอย างอื่น  ๆ  ตามภาค 2 มาตรา 16, 17 แหง

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 

 

มาตรา 5   ต้ั งแต  พ .ศ .  2475 เปนตนไปใหลดคาภาษีตามมาตรา 8  

แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 ซึ่งกําหนดเก็บโดยอัตรา 

รอยละสิบหาแหงคารายปลงเปนเก็บโดยอัตรารอยละสิบสองกึ่งแหงคารายป 

 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 248530

๓๑ 

 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 253431

๓๒ 

 

มาตรา 19 3 2

๓๓  บรรดาคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีรัฐวิสาหกิจใดยังมิได

ดําเนินการชําระหรือคางชําระอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหรัฐวิสาหกิจน้ัน

ชําระใหเสร็จสิ้นภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แตในกรณีท่ี
                                                 

๓๐
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 49/-/หนา 259/14 สิงหาคม 2475 

๓๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 59/ตอนท่ี 29/หนา 901/28 เมษายน 2485 

๓๒
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 108/ตอนท่ี 196/ฉบับพิเศษ หนา 1/11 พฤศจิกายน 2534 

๓๓
 ผูท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรับการยกเวนภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2534 นั้น จะตองเปนผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

เม่ือผูท่ีมิใชเจาของทรัพยสินไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จึงไมมีกรณีท่ีจะตองพิจารณา 

วามีสิทธิไดรับการยกเวนหรือไม (เรื่องเสร็จท่ี 55/2538) 



รัฐวิสาหกิจใดท่ีคางชําระคาภาษีโรงเรือนและท่ีดินเปนรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการ

สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ก็ใหคาภาษีท่ีคางชําระน้ัน

เปนอันพับไป 

บทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ไมกอใหเกิดสิทธิเรียกคืนคาภาษีหากไดมีการชําระไป

แลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 20  ผูใดมีหนาท่ีเสียภาษีใหแกกรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา 

สุขาภิบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี แตยังมิไดย่ืนแบบพิมพ 

แสดงรายการทรัพยสินเ พ่ือเสียภาษี  หรือยังมิ ไดชํ าระภาษี  หรือชํ าระภาษี 

ยังไมครบถวน หากผู น้ันไดติดตอขอชําระภาษีตามมาตรา 19 และมาตรา 20  

แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475 และไดนําเงินคาภาษี 

ไปชําระตอพนักงานเก็บภาษภีายในกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

ใหผูน้ันไดรับยกเวนโทษทางอาญาและไมตองเสียคาปรับหรือเงินเพ่ิม สําหรับเงิน 

คาภาษีในสวนท่ีมีอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยเหตุท่ีการจัดเก็บ

ภาษีในปจจุบันมีขั้นตอนมาก และยังมีวิธีการท่ีจํากัด อีกท้ังการจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และ ท่ี ดิ น จ าก รั ฐ วิ ส าหกิ จ ยั ง ไม มี บทบัญญั ติ ท่ี ชั ด เ จนและ เป น ธ ร รมพอ  

ดังน้ัน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการชําระภาษีและเพ่ือใหการคิดคํานวณภาษี 

เกิดความเปนธรรมย่ิงขึ้น สมควรปรับปรุงวิธีการในการจัดเก็บและการชําระภาษี 

ท้ังของรัฐวิสาหกิจและของประชาชนเสียใหมใหเหมาะสมย่ิงขึ้น นอกจากน้ัน  

เพ่ือเรงรัดใหมีการชําระภาษีท่ีคางชําระเพ่ือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น



ตอไป สมควรกําหนดเวลาใหมีการนําภาษีท่ีคางมาชําระภายในกําหนด โดยยกเวนโทษ

ทางอาญา รวมท้ังเงินเพ่ิม และคาปรับตาง ๆ ให  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 254333

๓๔ 

 

มาตรา 6  ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหผูรับประเมินย่ืนคํารองขอใหพิจารณา

ประเมินใหมได ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูชี้ขาด เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว 

เปนอยางอื่น  ท้ังน้ี ผูบริหารทองถิ่นอาจมอบอํานาจและหนาท่ีดังกลาวใหหนวยงานอื่น

ของรัฐดําเนินการแทนก็ได 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เ น่ืองจาก

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดใหมี

องคการบริหารสวนตําบลและเปนราชการสวนทองถิ่นเพ่ิมขึ้นอีกประเภทหน่ึง  

สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เพ่ือใหครอบคลุมถึง 

การเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินในเขตองคการบริหารสวนตําบล นอกจากน้ีโดยท่ี

ถอยคําเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่นในกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดินมีใชอยู

หลายคําตามรูปแบบของราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีอยูหลากหลาย สมควรปรับปรุง

ถอยคําดังกลาวเพ่ือใหครอบคลุมถึงราชการสวนทองถิ่นทุกประเภท  จึงจําเปนตอง 

ตราพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๓๔

 ราชกิจจานุเบกษา เลม 117/ตอนท่ี 16 ก/หนา 38/7 มีนาคม 2543 


