
รวมรวมน าเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ 
เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

ชุดที่ 1 (จ านวน 51 ข้อ) 
 

 

 

 



รวบรวมและเฉลยโดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริ ญ  เว็บไซต์ http://valrom2012.fix.gs/ 

ชุดที่ 1  
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

************************************* 
1.   รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง ได้แก่ 

ก.   ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต 
ข.   ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์เลี้ยง ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ค.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรการฆ่าสัตว์ 
ง.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรประทานบัตร ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
จ.   ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข. 

ตอบ ข้อ ข. ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์เล้ียง ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
มาตรา 74 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.  

2552 
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M74-89.html 

********************************************************************************** 
2.   ต่อไปนี้อะไรเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
        ก.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
        ข.   อากรการฆ่าสัตว์ ภาษีป้าย 
        ค.   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเล่ือน ค่าธรรมเนียมในอนุญาตในการเล่นการพนัน 
        ง.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม และธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต 
        จ.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ จ. ถูกทุกข้อ   

       มาตรา 74,75,76 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.  2552 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M74-89.html 
********************************************************************************** 

3.   รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย 
        ก.   ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
        ข.   ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และธุรกิจเฉพาะ 

   ค.   ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ และล้อเล่ือน ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
       ง.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และธุรกิจเฉพาะ 

(1) 

http://valrom2012.fix.gs/
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M74-89.html
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M74-89.html
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        จ.   ถูกท้ังข้อ ข. และข้อ ค. 
ตอบ ข้อ ข ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และธุรกิจเฉพาะ 
       มาตรา 76,80 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 
พ.ศ.  2552 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M74-89.html 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษี

ธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 
http://www.kodmhai.com/m7/New3/N182.html 

******************************************************************************* 
4.   องค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งรายได้มาจากอะไรบ้าง 
        ก.   รายได้จากภาษีอากร                                             ข.   รายได้จากทรัพย์สิน 
        ค.   รายได้จากกิจการพาณิชย์                                      ง.   รายได้จากกิจการสาธารณูปโภค   
        จ.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ จ. ถูกทุกข้อ 
       มาตรา 74 - 83 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 
พ.ศ.  2552 
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M74-89.html 

********************************************************************************** 
5.   ต่อไปนี้อะไรที่ไม่ใช่ “โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น” ตามความหมายของพระราชบัญญัติ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
        ก.   โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ร้านค้า 
        ข.   หอพัก บ้าน ตึกแถว 
        ค.   ส านักงาน คลังการค้า ท่าเรือ 
        ง.   แพ คานเรือ ถังเก็บน้ ามัน 
        จ.   ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ข้อ ค. ส านักงาน คลังการค้า ท่าเรือ 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

****************************************************************************** 
6.    พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. ใด 

http://valrom2012.fix.gs/
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M74-89.html
http://www.kodmhai.com/m7/New3/N182.html
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H33/M74-89.html
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
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        ก.   พ.ศ. 2475                                                               ข.   พ.ศ. 2485 
        ค.   พ.ศ. 2508                                                               ง.   พ.ศ. 2510 
        จ.   พ.ศ. 2512 
ตอบ ข้อ ก. พ.ศ. 2475 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

****************************************************************************** 
7.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ความหมายใดถูกต้องมากที่สุด 
        ก.   ภาษีที่เก็บจากค่าเช่านา 
        ข.   ภาษีที่เก็บจากผู้ท่ีมีรายได้จากการท าการค้า 
        ค.   ภาษีที่เก็บจากการท าประโยชน์ท่ีดิน 
        ง.   ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่อง 
        จ.   ถูกท้ังข้อ ข. และข้อ ค. 
ตอบ ข้อ จ. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค. 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************************************************************** 
8.   หลักการพิจารณาว่าทรัพย์สินใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนที่ดินหรือไม่ อย่างไร มีหลักพิจารณา
คือ 
        ก.   ต้องมีทรัพย์สินได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น 
        ข.   ต้องมีท่ีดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 
        ค.   มีบทยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือไม่ 
        ง.    ถูกท้ังข้อ ก, ข, ค 
        จ.   ถูกท้ังข้อ ก, ข, 
ตอบ ข้อ ค. ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 
9.   ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง 
        ก.   ท่ีดินซึ่งเป็นท่ีปลูกสร้างโรงเรือน 
        ข.   ท่ีดินซึ่งเป็นท่ีปลูกสิ่งปลูกสร้าง 

http://valrom2012.fix.gs/
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
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        ค.   ท่ีดินบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งปกติใช้ไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 
   ง.   ท่ีดิน ท่ีอยู่ใต้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

        จ.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ จ. ถูกทุกข้อ 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 
10.  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 คือใคร 
        ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                       ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        ง.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
        จ.    นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ข้อ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
มาตรา 7 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

*********************************************************************** 
11.  หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดินคือ 
    ก.   องค์การบริหารส่วนต าบล                 ข.   เทศบาล                 ค.   เมืองพัทยา 
    ง.   กรุงเทพมหานคร                           จ.    ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ จ. ถูกทุกข้อ 
มาตรา 23 – 25 พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-20-2550-a0001.pdf 

********************************************************************** 
12. ทรัพย์สินใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือน 
            ก.   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                      ข.   การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
            ค.   การสื่อสารแห่งประเทศไทย                ง.   อ่างเก็บน้ าเขื่อนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
            จ.   ท่ีดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ตอบ ข้อ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
มาตรา 9 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

http://valrom2012.fix.gs/
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รวบรวมและเฉลยโดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริ ญ  เว็บไซต์ http://valrom2012.fix.gs/ 

************************************************** 
13.   ทรัพย์สินใดต่อไปนี้ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
            ก.    โรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งรายได้หาผลก าไรส่วนบุคคล 
            ข.    ทรัพย์สินของรัฐบาลซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ 
            ค.    โรงเรือนทางการเคหะแห่งชาติที่ซื้ออาศัยอยู่เองโดยไม่ได้ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม

หรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้ 
            ง.     โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ท่ีเจ้าของเองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษาและซึ่งมิได้ใช้เป็นท่ี

ไว้สินค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม 
            จ.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ข้อ ก. โรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะซึ่งรายได้หาผลก าไรส่วนบุคคล 
มาตรา 9 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

************************************************** 
14.   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินข้อใดถูกต้องที่สุด คือใคร 
            ก.   เจ้าของโรงเรือน                 ข.   เจ้าของที่ดิน                      ค.   เจ้าของทรัพย์สิน 
            ง.   ผู้ครอบครองโรงเรือน            จ.   ผู้ครอบครองท่ีดิน 
ตอบ ข้อ ก. เจ้าของโรงเรือน                 
มาตรา 40 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

************************************************** 
15. กรณีโรงเรือนหรือสิ่งปลุกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องเป็นคนละเจ้าของกัน ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

คือใคร 
            ก.  เจ้าของโรงเรือน            ข.   เจ้าของที่ดิน                        ค. ผู้ครอบครองโรงเรือน      
            ง.   ผู้ครอบครองท่ีดิน          จ.ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ข้อ ก. เจ้าของโรงเรือน                 
มาตรา 40 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

************************************************** 
16.  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีหน้าที่ต้องยื่นแบบพิมพ์เพ่ือแสดงรายการทรัพย์สิน ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ภายในเดือนใดของปี 

http://valrom2012.fix.gs/
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
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            ก. ภายในเดือน  มกราคม ของทุกปี                        ข. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
            ค. ภายในเดือน  เมษายน ของทุกปี                         ง. ภายในเดือน  พฤษภาคม  ของทุกปี 
            จ. ภายในเดือน  เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี 
ตอบ ข้อ ข. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
มาตรา 19 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

************************************************** 
17.  การยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและใช้ที่ดินใช้แบบพิมพ์ใด 
       ก.   ภ.ร.ด. 1         ข.   ภ.ร.ด. 2           ค.   ภ.ร.ด. 3          ง.   ภ.ร.ด. 4            จ.   ภ.ร.ด. 5 
ตอบ ข้อ ข. ภ.ร.ด. 2   (แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน)       
   การช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึง
ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
www.dongmada.go.th/att_files/news/1276506326.pdf 

********************************************************************* 
18.   ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินจะต้องไปช าระภาษีภายในกี่วัน นับแต่ได้แจ้งความการประเมิน 
            ก. 7 วัน       ข.   15 วัน     ค.   30 วัน       ง.   60 วัน     จ.   90 วัน  
ตอบ ข้อ ค. 30 วัน   
มาตรา 38 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

*********************************************** 
19.    ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดถือว่าเป็นภาษีค้างช าระจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้น

อย่างไร 
            ก.   ถ้าช าระไม่เกินหนึ่งเดือน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างช าระ 
            ข.   ถ้าช าระเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่ต้องช าระ 
            ค.   ถ้าช าระเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีที่ต้องช าระ 
            ง.   ถ้าช าระเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ต้องช าระ 
            จ.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ จ. ถูกทุกข้อ   
มาตรา 43 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

http://valrom2012.fix.gs/
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%28%E0%B8%A0.%E0%B8%A3.%E0%B8%94.2%29%20%20%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dongmada.go.th%2Fatt_files%2Fnews%2F1276506326.pdf&ei=oC5qT_TOPMLUrQfRndGmAg&usg=AFQjCNEXfs9tKx16CZ7bEAu5OM7MsY8XBQ&sig2=XGl3Gw02ywvFBqnEBWpr9A&cad=rja
http://www.dongmada.go.th/att_files/news/1276506326.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
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*************************************************************** 
20.  การร้องขอให้มีการพิจารณาประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ (การอุทธรณ์ภาษี) จะต้องด าเนินการ

ภายในกี่วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งความการประเมิน 
       ก.   7 วัน           ข.   10 วัน               ค.   15 วัน        ง.   30 วัน           จ.   60 วัน 
ตอบ ข้อ ง. 30 วัน   
มาตรา 31 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************************** 
21. การขอลดค่าภาษีสามารถกระท าได้ในกรณีใดบ้าง 
            ก. ทรัพย์สินช ารุดต้องมีการซ่อมแซมส่วนส าคัญ 
            ข.ทรัพย์สินถูกไฟไหม้ท าลาย 
            ค.ทรัพย์สินถูกอุทกภัยเสียหาย 
            ง. ทรัพย์สินติดตั้งส่วนควบมีลักษณะเป็นเครื่องจักรเครื่องก าเนิดสินค้าเพื่อใช้การอุตสาหกรรม  
            จ.ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ จ. ถูกทุกข้อ 
มาตรา 41 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน ฉบับลงวันท่ี 30 มีนาคม 
พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 
http://www.roietmunicipal.go.th/th/node/36 

********************************************** 
22. ผู้มีอ านาจวินิจฉัยค าข้อร้องขอพิจารณาประเมินใหม่ (อุทธรณ์) คือใคร 
            ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                             ข. หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. 
            ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                           ง. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
            จ. นายอ าเภอ 
ตอบ ข้อ ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 74 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca52/%ca52-20-9999-update.pdf 

http://valrom2012.fix.gs/
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://www.roietmunicipal.go.th/th/node/36
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ประกอบด้วย[เอกสารแนบท้าย] บัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 
(แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

******************************************* 
23. ฐานที่ใช้ในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเรียกว่าอะไร 
            ก. ราคาปานกลางท่ีดิน          ข. ค่ารายปี            ค. มูลค่าทรัพย์สิน    
            ง. ค่าเช่า                           จ. ค่าก่อสร้างโรงเรือน 
ตอบ ข้อ ข. 
มาตรา 18 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
24. อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินกฎหมายก าหนดไว้อย่างไร 
            ก. ร้อยละ 10 ของค่ารายปี                                       ข. ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
            ค. ร้อยละ 15 ของค่ารายปี                                       ง. ร้อยละ 15.5 ของค่ารายปี 
            จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ข้อ ข. ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 
มาตรา 8 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
25. ต่อไปนี้หน่วยงานใดไม่มีหน้าที่เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
          ก. เทศบาล       ข. อบต.          ค. กรมสรรพากร        ง. กทม.          จ. เมืองพัทยา 
ตอบ ข้อ ค. กรมสรรพากร 
มาตรา 23 – 25 พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-20-2550-a0001.pdf 

********************************************************************** 
26.  ผู้เสียภาษีจะต้องช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในกี่วันนับแต่วัดถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความประเมิน 
           ก.   7 วัน         ข.   10 วัน       ค.   15 วัน           ง.   30 วัน       จ.   60 วัน 
ตอบ ข้อ ง. 30 วัน        
มาตรา 38 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 

http://valrom2012.fix.gs/
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
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http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 
********************************** 

27.  ค าว่า “ที่ดิน” ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรียนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ให้กินความถึง 
        ก. สระน้ า       ข. บ่อน้ า     ค. ทางน้ า      ง. ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค       จ. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข  
ตอบ ข้อ ง. ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค        
มาตรา 38 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
28. จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินพร้อมทั้งสิ่งที่ท าเพ่ิมเติมให้ดีขึ้นทั้งสิ้น (ถ้ามี) ซึ่งจะจ าหน่ายได้ในขณะเวลาที่

ก าหนดราคาตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 คือ 
            ก. ราคาตลาด                ข. ราคาทรัพย์สิน                  ค. มูลค่าทรัพย์สิน  
            ง. ราคาค่าเช่า                จ. ราคาปานกลางท่ีดิน      
ตอบ ข้อ ก. ราคาตลาด                
มาตรา 8 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
29.   ใน พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ค าว่า “บ้าน” ให้หมายความรวมถึง 
          ก. ตึก เรือน          ข. เรือน กระท่อม        ค. โรง      ง. ร้านแพ         จ. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ              
มาตรา 5 - 6 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0

%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99  
********************************** 

30.  การก าหนดกฎเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด ในกรณีที่ค่าเช่าไม่ได้หรือค่าเช่าไม่สมควร หรือเจ้าของประกอบกิจการเองจะต้องใช้
วิธีการน าเทียบกับค่าของทรัพย์สินที่ ให้เช่า โดยพิจารณาจากอะไร 

      ก. ลักษณะของทรัพย์สิน            ข. ขนาดพื้นที่             ค. ท าเลท่ีตั้ง                            
      ง. บริการสาธารณะ                 จ. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ ก. ราคาตลาด                
มาตรา 8 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
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รวบรวมและเฉลยโดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริ ญ  เว็บไซต์ http://valrom2012.fix.gs/ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 
********************************** 

31.   ผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความใบแนบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.2) เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย ผู้นั้นมี
ความผิดต้องระวางโทษอย่างไร 

       ก. ปรับไม่เกิน 100 บาท       ข. ปรับไม่เกิน 200 บาท               ค. ปรับไม่เกิน 500 บาท 
       ง. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
       จ. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
ตอบ ข้อ ข. ปรับไม่เกิน 200 บาท               
มาตรา 46 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
32.  ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระต่อมาทรัพย์สินนั้นได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่ ค่าภาษี

ที่ค้างช าระ ผู้ใดต้องรับผิดชอบ 
        ก. เจ้าของคนเก่า            ข. เจ้าของรายใหม่            ค. เจ้าของคนเก่าและคนใหม่               
        ง. ผู้ครอบครองทรัพย์สิน                        จ. เจ้าของทรัพย์สิน 
ตอบ ข้อ ค. เจ้าของคนเก่าและคนใหม่              
มาตรา 45 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
33.   พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับสุดท้าย เป็นฉบับที่เท่าไรปีใด 
       ก. ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2477       ข. ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2484                 ค. ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2534          
       ง. ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2543        จ. ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2545 
ตอบ ข้อ ง. ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2543         
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
34.  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินใช้บังคับเมื่อใด 
           ก. 1 มกราคม 2475          ข. 1 เมษายน 2475                ค. 22 ตุลาคม 2508                
           ง. 13 ธันวาคม 2515        จ. 15 พฤศจิกายน 2510 
ตอบ ข้อ ข. 1 เมษายน 2475                       

http://valrom2012.fix.gs/
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
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รวบรวมและเฉลยโดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริ ญ  เว็บไซต์ http://valrom2012.fix.gs/ 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
35.  ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของ “ผู้รับการประเมิน” 
       ก. ผู้เช่าทรัพย์สิน            ข. ผู้ครอบครองทรัพย์สิน              ค. บุคคลผู้พึงช าระค่าภาษี 
       ง. ผู้ให้เช่าทรัพย์สิน          จ. ข้อ ก, ข ถูกต้อง 
ตอบ ข้อ ค. บุคคลผู้พึงช าระค่าภาษี 
มาตรา 5 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
36. พนักงานเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินหมายถึง 
      ก. พนักงานเร่งรัดภาษี          ข. พนักงานประเมินภาษี                    ค. พนักงานช าระค่าภาษี       
     ง. พนักงานส ารวจภาษี          จ. ผู้แต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรับช าระและเร่งรัดภาษี 
ตอบ ข้อ จ. ผู้แต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรับช าระและเร่งรัดภาษี 
มาตรา 5 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
37.  ใบแจ้งรายการประเมิน ตามกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดินใช้แบบพิมพ์ใด 
       ก.   ภ.ร.ด. 2        ข.   ภ.ร.ด. 4          ค.   ภ.ร.ด. 8         ง.   ภ.ร.ด. 9         จ.   ภ.ร.ด. 12 
ตอบ ข้อ ค. ภ.ร.ด. 8 
      แบบแจ้งรายการประเมิน(ภ.ร.ด. 8)  
https://sites.google.com/site/nitikon27/baeb-fxrm-chara-phasi-rong-reuxn 

********************************** 
38. ค าร้องขอให้มีการพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (การอุทธรณ์) ใช้แบบพิมพ์ใด 
      ก.  ภ.ร.ด. 4        ข.   ภ.ร.ด. 8           ค.   ภ.ร.ด. 9            ง.   ภ.ร.ด. 10        จ.   ภ.ร.ด. 12 
ตอบ ข้อ ค. ภ.ร.ด. 9 
      ค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)  
มาตรา 5 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 
www.thangkwien.go.th/attachments/313_แบบภ.ร.ด9.pdf 

********************************** 

http://valrom2012.fix.gs/
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รวบรวมและเฉลยโดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริ ญ  เว็บไซต์ http://valrom2012.fix.gs/ 

39. ใบเสร็จรับเงินเสร็จตามพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินคือแบบพิมพ์ใด 
     ก.  ภ.ร.ด.8      ข.  ภ.ร.ด. 9      ค.   ภ.ร.ด. 10          ง.   ภ.ร.ด. 11             จ.   ภ.ร.ด. 12 
ตอบ ข้อ ง. ภ.ร.ด. 12 
     ใบเสร็จภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด. 12) 
https://sites.google.com/site/nitikon27/baeb-fxrm-chara-phasi-rong-reuxn 

********************************** 
40. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินกี่ปี 
      ก. 2 ปี               ข. 5 ปี                ค. 10 ปี               ง. 15 ปี              จ. 20 ปี 
ตอบ ข้อ ค. 10 ปี 
มาตรา 24 ทวิ (1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
41. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี แต่ยื่นแบบพิมพ์ไม่ถูกต้อง
ตรงความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจแจ้งการประเมินย้อนหลังไม่ได้เกินกี่ ปี 
         ก. 2 ปี                  ข. 5 ปี                 ค. 10 ปี               ง. 15 ปี              จ. 20 ปี 
ตอบ ข้อ ข. 5 ปี 
มาตรา 24 ทวิ (2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
42. สิทธิเรียกร้องของรัฐบาลเพื่อเอาค่าภาษีฯ มีอายุความกี่ปี 
      ก. 2 ปี                    ข. 5 ปี                ค. 10 ปี               ง. 15 ปี              จ. 20 ปี 
ตอบ ข้อ ค. 10 ปี 
http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538627659 
http://tranglaw.igetweb.com/index.php?mo=3&art=642569 

********************************** 
43. โรงเรือนที่ติดตั้งส่วนควบที่ส าคัญที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไกเครื่องกระท าหรือก าเนิดสินค้า เพื่อใช้
การด าเนินอุตสาหกรรมบางอย่าง ในการประเมินให้ลดค่ารายปีลงเหลือ 
         ก. 1 ใน 2                         ข. 1 ใน 3                                    ค. 1 ใน 4                          
         ง. 1 ใน 5                        จ. ไม่สามารถลดค่ารายปีได้ 
ตอบ ข้อ ข. 1 ใน 3 

http://valrom2012.fix.gs/
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รวบรวมและเฉลยโดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริ ญ  เว็บไซต์ http://valrom2012.fix.gs/ 

มาตรา 13 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
44.  เงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาเท่าใด นับแต่แจ้งความการประเมิน 
         ก. 15 วัน           ข.30 วัน          ค. 1 เดือน        ง. 60 วัน                 จ. 90 วัน 
ตอบ ข้อ ข. 30 วัน 
มาตรา 19 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
45. ที่ดินที่ปลูกต้นไม้ประเภท พริก มะเขือ มะละกอ ซึ่งเป็นการประกอบกสิกรรม จะเสียภาษีไร่ละไม่เกิน 
         ก. ไม่เกิน 5 บาท            ข. ไม่เกิน 10 บาท                 ค. 1 เดือน                         
         ง. ไม่เกิน 50 บาท           จ. ไม่เกิน 100 บาท 
ตอบ ข้อ ก. ไม่เกิน 5 บาท  
http://www.4shared.com/office/AOHmyOgZ/file.html            
บัญชีแนบท้ายมาตรา 7  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขถึงฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-20-9999-update.pdf 

********************************** 
46. ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ข้อใดถูกต้อง 
         ก. ภ.บ.ท. 8                                   ข. ภ.บ.ท. 9                                 ค. ภ.บ.ท. 10 
         ง. ภ.บ.ท. 11                                   จ. ภ.บ.ท. 17 
ตอบ ข้อ ง. ภ.บ.ท. 11                                    
ใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภ.บ.ท. 11) 
http://www.tessaban.com/documents/finance/0309-57040.htm 
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-20-9999-update.pdf 

********************************************* 
47.   ข้อใดถูกต้อง 
         ก. ท่ีดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า ได้รับการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องท่ี 
         ข. ท่ีดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนท่ีได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว ได้รับการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องท่ี 
         ค. ท่ีดินที่เป็นสนามบินของรัฐ ท่ีตั้งสถานฑูต สถานกงสุล ได้รับการยกเว้นภาษี 
         ง. ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค                                        จ. ถูกเฉพาะ ข้อ ข, ค 

http://valrom2012.fix.gs/
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf
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http://www.tessaban.com/documents/finance/0309-57040.htm
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-20-9999-update.pdf
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ตอบ ข้อ ง. ถูกทั้งข้อ ก, ข, ค                                        
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-20-9999-update.pdf 

********************************************* 
48. เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับที่ดิน 
         ก. ท่ีดินให้เช่า                       ข. ท่ีดินว่างเปล่า              ค. ท่ีดินท่ีไม่ได้ท าประโยชน์                
         ง. บ่อเลี้ยงกุ้ง                        จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ข้อ จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-20-9999-update.pdf 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-2b-2516-003.pdf 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-2b-2516-002.pdf 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-2e-2542-a0001.pdf 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-2e-2529-a0001.pdf 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-2e-2525-a0001.pdf 

********************************************* 
49.หนังสือเตือนผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับที่ดิน 
     ก. ภ.บ.ท. 12        ข. ภ.บ.ท. 13     ค. ภ.บ.ท. 14     ง. ภ.บ.ท. 15      จ. ภ.บ.ท. 16 
ตอบ ข้อ ค. ภ.บ.ท. 14      
หนังสือเตือนผู้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  (ภ.บ.ท.14) 
http://www.huaingucity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=28 
http://userspatax.fix.gs/index.php?topic=123.0 

****************************************************************** 
50. การไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบ ารุงท้องที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเสียเงิน
เพ่ิมขึ้นเท่าใดของจ านวนที่ต้องเสียภาษีฯ 
       ก. ร้อยละ 1          ข. ร้อยละ 2.5    ค. ร้อยละ 5       ง. ร้อยละ 10      จ. ร้อยละ 20 
ตอบ ข้อ ข. ร้อยละ 2.5 
      มาตรา 43 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c005/%c005-20-9999-update.pdf 

********************************** 
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51.   ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถามด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ
หรือน าพยานหลักฐานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีบ ารุงท้องที่ จะต้องได้รับโทษอย่างไร 
         ก. จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
         ข. จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
         ค. จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
         ง. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
         จ. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ตอบ ข้อ จ. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 (แก้ไขถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c003/%c003-20-9999-update.pdf 

************************************************ 

แนวข้อสอบชุดนี้ อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 

 

จากเว็บไซต์ 

valrom2012.fix.gs 
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