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 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๔ พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

 ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่
อยู่ในค่ายช าระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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  เจาะประเด็นข้อสอบ  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพทุธศักราช 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ขอ้ 1  พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475  ไดใ้ห้ใชต้ั้งแต่เม่ือใด 
ก. 1  มกราคม   พ.ศ. 2475  ข. 1  เมษายน  พ.ศ. 2475 
ค. 1  มิถุนายน พ.ศ. 2475  ง.  1  ธนัวาคม  พ.ศ. 2475 

เฉลย  ข.  
ช้ีทริค! มาตรา  2  ให้พระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1  เมษายน พุทธศกัราช  2475 
 
ขอ้ 2  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งตามความหมาย “ท่ีดิน” ตาม พ.ร.บ. น้ี 

 ก.   ทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์   ข. พ้ืนท่ีท่ีสามารถเขา้ท าประโยชน์ได ้
 ค.   ทรัพยสิ์นท่ีเคล่ือนท่ีได ้    ง. ทางน ้า  บ่อน ้ า สระน ้า 

เฉลย  ค.  
ช้ีทริค! มาตรา  5   “ท่ีดิน” ให้กินความถึง ทางน ้า  บ่อน ้ า  สระน ้า ฯลฯ 

ขอ้ 3  ขอ้ใดถกูตอ้งตามความหมายของ “โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ “ ตาม พ.ร.บ.น้ี 
ก. ตึก บา้น เรือน 
ข. โรง หรือ ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รืออาจเขา้ใชส้อยได ้
ค. แพ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง.  
ช้ีทริค!   มาตรา 5 ในพระราชบญัญติัน้ี ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
"ท่ีดิน" ให้กินความถึง ทางน ้า บ่อน ้ า สระน ้า ฯลฯ 
"โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ" ให้กินความถึงแพดว้ย 
"ราคาตลาด" หมายความว่า จ  านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นพร้อมทั้งส่ิงท่ีท  าเพ่ิมเติมให้ดีข้ึนทั้งส้ิน (ถา้มี) ซ่ึงจะจ าหน่ายไดใ้นขณะเวลาท่ี 
ก าหนดราคาตามพระราชบญัญติัน้ี 
"ผูรั้บประเมิน" หมายความว่า บุคคลผูพึ้งช าระค่าภาษี 
"ปี" หมายความว่า ปีตามปฏิทินหลวง 
"พนกังานเจา้หนา้ท่ี"* หมายความว่า ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้มีหนา้ท่ีรับแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น ประเมินภาษี และปฏิบติั 
หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด   
"พนกังานเก็บภาษี"* หมายความว่า ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้มีหนา้ท่ีจดัเก็บ รับช าระ รวมทั้งเร่งรัดให้ช าระภาษี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   
"รัฐมนตรี"* หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
"รัฐวิสาหกิจ"* หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ   
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ขอ้ 4   “ผูรั้บการประเมิน”  ตามพระราชบญัญติัน้ี หมายถึงบุคคลตามขอ้ใด 

ก. ประชาชนทัว่ไป 
ข. บุคคลผูพึ้งค่าช าระภาษี 
ค. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บการประเมินภาษี 
ง. ผดิทุกขอ้ 

เฉลย  ข.  
ช้ีทริค!   มาตรา 5 ในพระราชบญัญติัน้ี ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

  "ผูรั้บประเมิน" หมายความว่า บุคคลผูพึ้งช าระค่าภาษี 
 

ขอ้ 5  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายถึง 
ก. ผูมี้หนา้ท่ีรับแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น ประเมินภาษี 
ข. ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้มีหนา้ท่ีจดัเก็บ รับช าระ 
ค. ผูเ้ร่งรัดให้ช าระภาษี 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

เฉลย  ก.  
ช้ีทริค! มาตรา 5  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความว่า ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้มีหนา้ท่ีรับแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น ประเมิน
ภาษี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ขอ้ 6  “ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ” หมายถึง 

ก. ท่ีดินซ่ึงปลูกโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ  
ข. บริเวณต่อเน่ืองกนัซ่ึงตามปกติใชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ  
ค. ถูกทั้ง ก.  และ ข. 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

เฉลย  ค.  
ช้ีทริค! มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบญัญติัน้ี ท่านให้แบ่งทรัพยสิ์นออกเป็น 2 ประเภท คือ 
(1) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ กบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ 
(2) ท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ  
"ท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ" ตามความหมายแห่งมาตราน้ี หมายความว่า ท่ีดินซ่ึงปลูกโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ และบริเวณต่อเน่ืองกนัซ่ึงตามปกติใชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรือนหรือ 
ส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ 
 
ขอ้ 7  ใครมีอ  านาจยกเวน้ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ให้แก่รัฐวิสาหกิจส าหรับพ้ืนท่ีท่ีเป็นบริเวณต่อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง
อยา่งอ่ืนท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์โดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้น 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและส านกันายกรัฐมนตรี 
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เฉลย  ค.  
ช้ีทริค!      มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
และให้มีอ  านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืนรวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบติัการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละกระทรวง 
 
ขอ้ 8  ใครเป็น¬ผูรั้กษาการตาม พ.ร.บ.  น้ี 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและส านกันายกรัฐมนตรี 

เฉลย ค. 
ช้ีทริค!  มาตรา  7  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และ
ให้มีอ  านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืนรวมทั้งออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละกระทรวง 
 
ขอ้ 9  ใครเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเก็บภาษี 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
   ง.   ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค!   มาตรา  7 ทวิ  เพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีและพนกังานเก็บ
ภาษี 
 
ขอ้  10  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนกบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนนั้น ใหผู้รั้บการประเมิน
ช าระภาษีปีละก่ีคร้ัง ในอตัราเท่าใด 

ก. ปีละคร้ัง ในอตัราร้อยละ  10.5  ของค่ารายปี 
ข. ปีละคร้ัง ในอตัราร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี 
ค. ปีละ 2 คร้ัง ในอตัราร้อยละ  10  ของค่ารายปี 
ง. ปีละ 2 คร้ัง ในอตัราร้อยละ  10.5  ของค่ารายปี 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!    มาตรา 8  ให้ผูรั้บการประเมินช าระภาษีปีละคร้ัง ตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น คือ โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีติดกบั
ท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนนั้นในอตัราร้อยละ สิบสองคร่ึงของค่ารายปี 
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ขอ้ 11   “ค่ารายปี” หมายความว่า 

 ก.  จ  านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้เช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ 
 ข.  จ  านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นเก็บไดเ้ป็นค่าเช่าในปีหน่ึง ๆ  
 ค.  จ  านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นมีมลูค่าในปีหน่ึง ๆ  
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

 เฉลย  ก. 
ช้ีทริค!    มาตรา 8* ให้ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น คือ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนกบัท่ีดินซ่ึง
ใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน นั้น ในอตัราร้อยละสิบสองคร่ึงของค่ารายปี 
เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี "ค่ารายปี" หมายความว่า จ  านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้เช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆ 
ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถา้เป็นกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรท่ีท าให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นว่าค่าเช่า
นั้นมิใช่จ  านวนเงินอนัสมควรท่ีจะให้เช่าได ้หรือเป็นกรณีท่ีหาค่าเช่าไม่ไดเ้น่ืองจากเจา้ของทรัพยสิ์นด าเนินกิจการเองหรือดว้ยเหตุ
ประการอ่ืน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจประเมินค่ารายปีได ้โดยค านึงถึงลกัษณะของทรัพยสิ์นขนาด พ้ืนท่ี ท  าเลท่ีตั้ง และบริการ
สาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บประโยชน์ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 
ขอ้  12  กรณีท่ีหาค่าเช่าไม่ไดเ้น่ืองจากเจา้ของทรัพยด์  าเนินกิจการเอง  ให้ใครมีอ  านาจประเมินค่ารายปี 

   ก.  พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
  ข.  พนกังานเก็บภาษี 
  ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข. 
  ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค!    ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจประเมินค่ารายปีไดโ้ดยค านึงถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาดพ้ืนท่ี ท  าเล ท่ีตั้ง และบริการ
สาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บประโยชน์  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 
ขอ้ 13  ขอ้ใดไม่ไดรั้บการยกเวน้เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ก. ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใชใ้นกิจการของรัฐบาล 
ข. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออาศยัอยูเ่อง 
ค. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปีและเจา้ของมิไดอ้ยูเ่อง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค!     มาตรา 9 ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่านให้ยกเวน้จากบทบญัญติัแห่งภาคน้ี 
(1) พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน 
(2)* ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใชใ้นกิจการ 
การรถไฟโดยตรง 
(3) ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และใชเ้ฉพาะ
ในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
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(4) ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นสาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในสาสนกิจอยา่งเดียวหรือเป็นท่ีอยูข่องสงฆ์ 
(5) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปีและเจา้ของมิไดอ้ยูเ่องหรือให้ผูอ่ื้นอยู ่นอกจากคนเฝ้า ในโรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนั 
(6)*โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออาศยัอยูเ่องโดยมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีเก็บสินคา้หรือประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ้

 
ขอ้ 14 ทรัพยสิ์นใดท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ก. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปีและเจา้ของมิไดอ้ยูเ่องหรือให้ผูอ่ื้นอยู ่
ข. โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออาศยัอยูเ่อง 
ค. ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซ่ึงกระท ากิจการอนัเป็นผลก าไรส่วนบุคคล 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค!     มาตรา 9(3) ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะ และโรงเรียนสาธารณะ ซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่เพ่ือเป็น 
ผลก าไรส่วนบุคคล และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
 
ขอ้  15  ถา้เจา้ของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบท่ีส าคญัมีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกักลไก เคร่ืองกระท าหรือเคร่ืองก าเนิดสินคา้เพ่ือใช้
ด าเนินการอุตสาหกรรมบางอยา่ง เช่น โรงสี โรงเล่ือย  ฯลฯ  ข้ึนในโรงเรือนนั้น ๆ  ในการประเมินท่านให้ลดค่ารายปีอยา่งไร 

ก. ลดลงเหลือ 1 ใน  2  ของค่ารายปีของทรัพยสิ์น รวมทั้งส่วนควบดงักล่าวแลว้ดว้ย 
ข. ลดลงเหลือ 1 ใน  3  ของค่ารายปีของทรัพยสิ์น รวมทั้งส่วนควบดงักล่าวแลว้ดว้ย 
ค. ลดลงเหลือ 2 ใน  3  ของค่ารายปีของทรัพยสิ์น รวมทั้งส่วนควบดงักล่าวแลว้ดว้ย 
ง. ลดลงเหลือ  2 ใน  4  ของค่ารายปีของทรัพยสิ์น รวมทั้งส่วนควบดงักล่าวแลว้ดว้ย 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!     มาตรา  13  ถา้เจา้ของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบท่ีส าคญัมีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกัรกลไก เคร่ืองกระท าหรือเคร่ืองก าเนิด
สินคา้เพ่ือใชด้  าเนินการอุตสาหกรรมบางอยา่ง  เช่น  โรงสี  โรงเล่ือย ฯลฯ ข้ึนในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินท่านให้ลดค่ารายปี
ลงเหลือหน่ึงในสามของค่ารายปีของทรัพยสิ์นนั้น รวมทั้งส่วนควบดงักล่าวแลว้ดว้ย 

 
ขอ้ 16   ภาษีโรงเรือนและท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน และส่ิงปลูกสร้าง กฎหมายก าหนดให้เสียในอตัราร้อยละเท่าใด 

 ก. ร้อยละ 5 
 ข. ร้อยละ 7 
 ค. ร้อยละ 12 
 ง. ร้อยละ 12.5 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!      มาตรา 16 ค่าภาษีในภาค 2 น้ี ให้ผูรั้บประเมินช าระปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น คือท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบั
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ โดยอตัราร้อยละเจ็ดแห่งค่ารายปีนั้น ๆ"ค่ารายปี" ตามภาค 2 น้ี ท่านก าหนดว่าหน่ึงในยีสิ่บ
แห่งราคาตลาดของทรัพยสิ์น 
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ขอ้  17  “ค่ารายปี” ซ่ึงใชก้บัภาษีท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ กฏหมายก าหนดไวใ้นอตัราเท่าใด
แห่งราคาตลาดของทรัพยสิ์น 

  ก. หน่ึงในห้า 
  ข.  หน่ึงในสิบ 
  ค. หน่ึงในยีสิ่บ 
  ง. หน่ึงในยีสิ่บห้า 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค!   มาตรา 16 ค่าภาษีในภาค 2 น้ี ให้ผูรั้บประเมินช าระปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น คือท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบั
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ โดยอตัราร้อยละเจ็ดแห่งค่ารายปีนั้น ๆ"ค่ารายปี" ตามภาค 2 น้ี ท่านก าหนดว่าหน่ึงในยีสิ่บ
แห่งราคาตลาดของทรัพยสิ์น 

 
ขอ้  18   ท่ีดินดงัต่อไปน้ีตามขอ้ใด ซ่ึงกฎหมายแลว้ถือวา่เป็นการยกเวน้ท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่ง
อ่ืน ๆ ตามภาค 2  แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

ก. ท่ีดินของรัฐบาลซ่ึงใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 
ข. ท่ีดินซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในศาสนกิจอยา่งเดียว 
ค. สุสานสาธารณะ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค!   มาตรา 17 ท่ีดินดงัต่อไปน้ี ท่านให้ยกเวน้จากบทบญัญติัแห่งภาคน้ี 
(1) ท่ีดินของรัฐบาลซ่ึงใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 
(2) ท่ีดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และใชเ้ฉพาะในการ
รักษาพยาบาลและในการศึกษา 
(3) ท่ีดินซ่ึงเป็นสาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในสาสนกิจอยา่งเดียว 
(4) สุสานสาธารณะ  
 
ขอ้ 19  ให้ผูรั้บการประเมินยืน่แบบพิมพเ์พ่ือแจง้รายการทรัพยสิ์นต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นตั้งอยูภ่ายในเดือนใด 

             ก. เดือนมกราคมของทุกปี    ข.เดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
ค.เดือนธนัวาคมของทุกปี    ง. เดือนสิงหาคมของทุกปี 

เฉลย ข.  
ช้ีทริค!     มาตรา 19 ให้ผูรั้บการประเมินยืน่แบบพิมพเ์พ่ือแจง้รายการทรัพยสิ์นต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู่
ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี แต่ถา้ในปีท่ีล่วงมาแลว้มีเหตุจ าเป็นอันเกิดจากสาธารณภยัหรือเหตุอนัพน้วิสัยท่ีจะป้องกันได้
โดยทัว่ไป ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ  านาจเล่ือนก าหนดเวลาดงักล่าวออกไปไดต้ามเห็นสมควร 
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ขอ้  20   การค านวณ  “ค่ารายปี” ให้ใชห้ลกัการค านวณของปีใด 

ก.  ปีปัจจุบนั 
ข. ปีท่ีล่วงมาแลว้ 
ค. ถูกทั้งขอ้ ก.  และ  ข. 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค!      มาตรา 18 ค่ารายปีของปีท่ีล่วงแลว้นั้น ท่านให้เป็นหลกัส าหรับการค านวณค่าภาษีซ่ึงจะตอ้งเสียในปีต่อมา 
 
ขอ้ 21  ผูเ้ช่าหรือผูค้รอบครองทรัพยสิ์นตอ้งตอบแบบสอบถามในแบบพิมพด์งักล่าวแลว้ส่งคืนให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในก่ีวนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือสอบถาม 

ก. 15  วนั      ข.  25  วนั 
ค.   30  วนั      ง.  60  วนั 

เฉลย ค. 
ช้ีทริค!     มาตรา 19* ให้ผูรั้บประเมินยืน่แบบพิมพเ์พ่ือแจง้รายการทรัพยสิ์นต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู่ 
ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี แต่ถ้าในปีท่ีล่วงมาแล้วมีเหตุจ าเป็นอันเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุพน้วิสัยท่ีจะป้องกันได้
โดยทัว่ไป ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ  านาจเล่ือนก าหนดเวลาดงักล่าวออกไปไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่ไดรั้บแบบพิมพต์ามวรรคหน่ึงหรือในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี พนกังาน 
เจา้หน้าท่ีมีอ  านาจมีหนงัสือสอบถามผูเ้ช่าหรือผูค้รองทรัพยสิ์นเพ่ือให้ตอบขอ้ความตามแบบพิมพเ์ช่นเดียวกนัได ้และผูเ้ช่าหรือผู ้
ครองทรัพยสิ์นตอ้งตอบขอ้สอบถามในแบบพิมพ์ดงักล่าว แลว้ส่งคืนให้พนักงานเจา้หน้าท่ีภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือสอบถาม ในกรณีเช่นน้ีผูเ้ช่าหรือผูค้รองทรัพยสิ์นตอ้งอยูใ่นบทบงัคบัและมีความรับผิดเช่นเดียวกบัผูรั้บประเมินเพียงเท่าท่ี
เก่ียวกบัการสอบถามขอ้ความ 

 
ขอ้ 22   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัผูเ้ช่า  หรือผูค้รอบครองทรัพยสิ์นกรอกรายการในแบบพิมพ์ 

ก. กรอกรายการในแบบพิมพต์ามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถว้น 
ข. รับรองความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว 
ค. ลงวนัท่ี  เดือน ปี  และลายมือช่ือของตนก ากบัไว ้
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค!     มาตรา 20  ให้ผูรั้บการประเมิน ผูเ้ช่าหรือผูค้รอบครองทรัพยสิ์นกรอกรายการในแบบพิมพต์ามความเป็นจริงตามความรู้
เห็นของตนให้ครบถว้น และรับรองความถกูตอ้งของขอ้ความดงักล่าว พร้อมทั้งลงวนัท่ี เดือน และลายมือช่ือก ากบัไว ้แลว้ส่งคืนไป
ยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีแห่งท่ีท่ีทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู่ 

 
ขอ้  23   การส่งแบบพิมพต์ามมาตรา  20  วรรคหน่ึง   สามารถกระท าอยา่งไร 

ก. นาไปส่งดว้ยตนเอง 
ข. มอบหมายให้ผูอ่ื้นไปส่งแทน 
ค. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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เฉลย ง. 
ช้ีทริค!    มาตรา 20* ให้ผูรั้บประเมิน ผูเ้ช่า หรือผูค้รองทรัพยสิ์นกรอกรายการในแบบพิมพต์ามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของ
ตนให้ครบถว้น และรับรองความถูกตอ้งของขอ้ความดงักล่าว พร้อมทั้งลงวนัท่ี เดือน ปี และลายมือช่ือของตนก ากบัไว ้แลว้ส่งคืน
ไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีแห่งทอ้งท่ีท่ีทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูก่ารส่งแบบพิมพต์ามวรรคหน่ึง จะนาไปส่งดว้ยตนเอง มอบหมายให้ผูอ่ื้น
ไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ไดใ้นกรณีท่ีส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ให้ถือว่าวนัท่ีส่งทาง
ไปรษณียเ์ป็นวนัยืน่แบบพิมพ ์

 
ขอ้  24  กรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งให้ผูรั้บประเมินแสดงรายการเพ่ิมเติม พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะมีอ านาจออกหมายเรียก 
เม่ือไดรับค าตอบจากผูป้ระเมินภายในก่ีวนั 

ก. 7 วนั 
ข. 10 วนั 
ค. 15  วนั 
ง. 30  วนั 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค!     มาตรา 22  ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมิไดรั้บค าตอบจากผูรั้บการประเมินภายในสามสิบวนั หรือไดรั้บค าตอบอนัไม่เพียงพอ
ไซท่้านให้มีอ  านาจออกหมายเรียกผูรั้บการประเมินมา ณ สถานท่ีซ่ึงเห็นสมควร และให้นาพยานหลกัฐานในเร่ืองอสังหาริมทรัพย์
นั้น ๆ มาแสดงตามซ่ึงเห็นจ าเป็น  กบัให้มีอ  านาจซกัถามผูรั้บประเมินในเร่ืองใบแจง้รายการนั้น 
 
ขอ้ 25   เพ่ือประโยชน์ในการประเมิน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจเขา้ไปตรวจตราทรัพยสิ์นไดด้ว้ยตนเองต่อหนา้ผูรั้บการ
ประเมิน  ผูเ้ช่า หรือผูค้รอบ  ในการน้ี ผูรั้บการประเมิน ผูเ้ช่า หรือผูค้รอบครองตอ้งไดรั้บแจง้ความเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทราบ
อยา่งไรก่อนตรวจ 

ก. ไม่ต ่ากว่า  10  ชัว่โมง  
ข. ไม่ต ่ากว่า  24  ชัว่โมง  
ค. ไม่ต ่ากว่า  48  ชัว่โมง  
ง. ไม่ต ่ากว่า  50  ชัว่โมง  

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค!      มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการประเมิน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจท่ีจะเขา้ไปตรวจตราทรัพยสิ์นไดด้ว้ยตนเองต่อ
หนา้ผูรั้บการประเมิน ผูเ้ช่า หรือผูค้รอง หรือผูแ้ทน ระหว่างเวลาพระอาทิตยข้ึ์น และพระอาทิตยต์ก และเม่ือผูรั้บการประเมิน ผูเ้ช่า
หรือผูค้รองไดรั้บค าขอร้องแลว้ ก็จะตอ้งให้ความสะดวกสมควรแก่พนกังานเจา้หนา้หนา้ท่ีในการตรวจตรานั้น ในการน้ีผูรั้บการ
ประเมิน ผูเ้ช่าหรือผูค้รองจะตอ้งไดรั้บจา้งความเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทราบไม่ต ่ากว่าส่ีสิบแปดชัว่โมง 

 
ขอ้  26   เม่ือไดไ้ตร่สวนตรวจตราแลว้ ให้เป็นหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะก าหนดอะไร 

  ก. ประเภทแห่งทรัพยสิ์นตามมาตรา 6 
  ข. ค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์น 
  ค. ค่าภาษีท่ีจะตอ้งเสีย 
  ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 
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ช้ีทริค!     มาตรา 24 เม่ือไดไ้ต่สวนตรวจตราแลว้ ให้เป็นหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะก าหนด 

(ก) ประเภทแห่งทรัพยสิ์นตามมาตรา 6 
(ข) ค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์น 
(ค) ค่าภาษีท่ีจะตอ้งเสีย 
ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้รายการตามท่ีไดก้  าหนดไวน้ั้นไปยงัพนกังานเก็บภาษี ให้พนกังานเก็บภาษีแจง้รายการประเมิน

ไปให้ผูรั้บประเมินทรัพยสิ์นในทอ้งท่ีของตนทราบโดยมิชกัชา้ 
 

ขอ้  27  กรณีผูรั้บการประเมินไม่ยืน่แบบพิมพแ์สดงรายการเม่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจตรวจสอบ
ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินก่ีปี 

ก.    5    ปี    ข.  10  ปี 
ค.   15  ปี     ง.  20  ปี 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!      มาตรา 24 ทวิ  ผูรั้บการประเมินผูใ้ดไม่ยื่นแบบพิมพแ์สดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามมาตรา 19 หรือยืน่
แบบพิมพไ์ม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่บริบรูณ์ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจประเมินและให้มีการแจง้การประเมินยอ้นหลงั
ให้ผูรั้บการประเมินภาษีเสียภาษีตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีประเมินได้ 

  การประเมินตามวรรคหน่ึงให้กระท าไดภ้ายในการก าหนดเวลา ดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีไม่ยืน่แบบพิมพใ์ห้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจด าเนินการตามมาตรา 24 ยอ้นหลงั ไดไ้ม่เกินสิบปี นบัแต่วนั

สุดทา้ยแห่งระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยืน่แบบพิมพต์ามมาตรา 19 
(2) ในกรณียืน่แบบพิมพไ์ม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบรูณ์ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจด าเนินการตามมาตรา 24 

ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินห้าปี แต่วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยืน่แบบพิมพต์ามมาตรา 19 
 

ขอ้  28  กรณีผูรั้บการประเมินไม่ยืน่แบบพิมพแ์สดงรายการเม่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจตรวจสอบ
ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินก่ีปี 

ก.    5    ปี     ข.  10  ปี 
ค.   15  ปี      ง.  20  ปี 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค!      มาตรา 24 ทวิ  (2)  ตามขอ้ 25 

 
ขอ้   29   ผูรั้บการประเมินไม่พอใจการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยืน่ค าร้องต่อใคร 

   ก. อธิบดีกรมสรรพากร 
  ข. สมุหเทศาภิบาล 
  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

เฉลย  ง.   
ช้ีทริค!      มาตรา   25  ผูรั้บประเมินผูใ้ดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่าว่าอาจยืน่ค าร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร หรือ 
สมุหเทศาภิบาลตามแต่จะไดก้  าหนดไว  ้
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ขอ้   30   กรณีผูรั้บการประเมินไม่พอใจการประเมิน จะยืน่ค าร้องเพ่ือให้พิจารณาการประเมินใหม่ภายในก่ีวนั นบัแต่ไดรั้บแจง้การ
ประเมิน 

ก. 7  วนั 
ข. 15 วนั 
ค. 30 วนั 
ง. 60  วนั 

เฉลย  ข.   
ช้ีทริค!       มาตรา 26 ค  าร้องทุก ๆ ฉบบั ให้เขียนในแบบพิมพซ่ึ์งกรมการอ าเภอจ่าย เม่ือผูรั้บประเมินลงนามแลว้ให้ส่งต่อกรมการ
อ าเภอในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูภ่ายในเวลาสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ความตามมาตรา 24 นั้น เพ่ือให้ส่งต่อไปยงัอธิบดี
กรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล แลว้แต่กรณี 
 
ขอ้  31  ค  าร้องทุก ๆ ฉบบั ให้เขียนแบบพิมพซ่ึ์งใครเป็นผูจ่้าย 

  ก. กรมการปกครอง 
  ข. กรมการอ าเภอ 
  ค. กรมสรรพากร 
  ง. สมุหเทศาภิบาล 

เฉลย  ข.   
ช้ีทริค!      มาตรา 26  ค  าร้องทุก ๆ ฉบบั ให้เขียนในแบบพิมพซ่ึ์งกรมการอ าเภอจ่าย 
 
ขอ้  32  ถา้ผูรั้บการประเมินไม่พอใจในการประเมินและยืน่ค าร้องเพ่ือขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่เกินระยะเวลาท่ีกฏหมาย
ก าหนด จะมีผลตามขอ้ใด 

  ก. หมดสิทธิท่ีจะให้พิจารณาการประเมินใหม่ 
  ข. จ  านวนเงินซ่ึงประเมินไวน้ั้นยอ่มเป็นจ านวนเด็ดขาด 
  ค. ห้ามไม่ให้นาคดีข้ึนสู่ศาล  เวน้แต่ปัญหาขอ้กฏหมายซ่ึงอา้งว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น 
  ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง.   
ช้ีทริค!       มาตรา 27 ถา้ค าร้องยืน่ภายหลงัเวลาซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตราก่อนท่านให้อธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลมี
หนงัสือแจง้ความให้ผูรั้บประเมินทราบว่าหมดสิทธิท่ีจะให้พิจารณาการประเมินใหม่ และจ านวนเงินซ่ึงประเมินไวน้ั้นเป็นจ านวน
เด็ดขาด เม่ือเป็นดงัน้ี ห้ามไม่ให้นาคดีข้ึนสู่ศาล เวน้แต่ในปัญหาขอ้กฎหมายซ่ึงอา้งว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น 
 
ขอ้  33   เม่ืออธิบดีกรมสรรพากรไดรั้บค าร้องให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่  ยอ่มมีอ านาจออกหมายเรียกผูร้้องมาซกัถาม แต่ตอ้ง
แจง้ให้ผูร้้องทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าก่ีวนั 

ก. 7   วนั 
ข. 10   วนั 
ค. 20   วนั 
ง. 30   วนั 

เฉลย  ข. 
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ช้ีทริค!       มาตรา 28 เม่ืออธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแ้ทน หรือสมุหเทศาภิบาลแลว้แต่กรณี ไดรั้บค าร้องแลว้ มีอ  านาจออก
หมายเรียกผูร้้องมาซกัถาม แต่ตอ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่าสิบวนั 
 
ขอ้  34   หมายเรียกท่ีแจง้ไปยงัผูร้้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นค าช้ีขาดของใคร 

ก. อธิบดีกรมการปกครอง 
ข. อธิบดีกรมการอ าเภอ 
ค. อธิบดีกรมสรรพากร 
ง. สมุหเทศาภิบาล 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค!        มาตรา 30 ค  าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นให้แจง้ไปยงัผูร้้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถา้มีการลด
จ านวนเงินท่ีประเมินไวเ้ป็นจ านวนเท่าใดก็ให้แจง้ไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ี เพ่ือจะไดแ้กไ้ขบญัชีการประเมินตามค าช้ีขาดนั้น 
 
ขอ้  35   ถา้ผูรั้บการประเมินไม่พอใจค าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล จะนาคดีไปสู่ศาลเพ่ือแสดงให้ศาลเห็น
ว่าการประเมินนั้นไม่ถูกก็ได ้แต่ตอ้งท าภายในก่ีวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ความให้ทราบค าช้ีขาด 

ก.  15  วนั 
ข. 20  วนั 
ค. 30  วนั 
ง. 45    วนั 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค!         มาตรา 31 ผูรั้บประเมินผูใ้ดไม่พอใจในค าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล จะนาคดีไปสู่ศาลเพ่ือ
แสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกก็ได ้แต่ตอ้งท าภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัรับแจง้ความให้ 

 
 ขอ้  36   การขอยกเวน้ ขอให้ปลดภาษี หรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค  1  และภาค 2  นั้น  ผูรั้บประเมินตอ้งเขียนลงในแบบ
พิมพท่ี์ยืน่ต่อใครทุก ๆ ปี   

ก.  กรมการปกครอง 
ข. กรมการอ าเภอ 
ค. กรมสรรพากร 
ง. สมุหเทศาภิบาล 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!    มาตรา 33 การขอยกเวน้ ขอให้ปลดภาษีหรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค 1 และภาค 2 นั้น ผูรั้บประเมินตอ้งเขียนลงใน
แบบพิมพท่ี์ยืน่ต่อกรมการอ าเภอทุก ๆ ปี พร้อมดว้ยพยานหลกัฐานท่ีจะสนบัสนุน เพ่ือว่าพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดส้ามารถสอบสวน
ให้แน่นอนโดยการไต่สวน หรือวิธีอ่ืนว่าค าร้องขอนั้นมีมลูดีและควรจะให้ยกเวน้หรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม่ 
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ขอ้ 37  การก าหนดค่าภาษี เศษคร่ึงสตางคข์ั้นไป ตามกฎหมายก าหนดอยา่งไร 

  ก. ปัดท้ิง 
  ข. นบัเป็นหน่ึงสตางค ์
  ค. เก็บไวร้วมกบัปีถดัไป 
  ง. จ่ายตามท่ีเป็นจริง 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!      มาตรา 35  ในการก าหนดค่าภาษีนั้น เศษท่ีต ่ากว่าคร่ึงสตางคใ์ห้ปัดท้ิง ถา้คร่ึงสตางคข้ึ์นไป  ให้นบัเป็นหน่ึงสตางค ์
 
ขอ้  38   ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีนาค่าภาษีไปช าระต่อพนกังานเก็บภาษีภายในก่ีวนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน   
ณ ท่ีใด 

ก. ภายใน  20  วนั ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนตั้งอยู ่
ข. ภายใน 15  วนั  ณ ท่ีท  าการอ าเภอท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสร้างอยา่งอ่ืนตั้งอยู ่
ค. ภายใน  30 วนั ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนตั้งอยู ่
ง. ภายใน  60 วนั ณ  ท่ีท  าการอ าเภอโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีตั้งอยู ่

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค!      มาตรา 38  ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีนาค่าภาษีไปช าระต่อพนกังานเก็บภาษีภายในสามสิบวนันับแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้
การประเมิน ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนตั้งอยู ่หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ก าหนดโดยประกาศล่วงหนา้ไว ้ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั 
 
ขอ้  39  ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการช าระภาษี และการสั่งจ่าย 

ก. ช าระโดยธนาณติั ตัว๋แลกเงินของธนาคาร  หรือเช็คท่ีธนาคารรับรองทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัสถานท่ีตามวรรค
หน่ึงก็ได ้โดยสั่งจ่ายให้แก่องคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

ข. ช าระผา่นธนาคาร 
ค. วิธีการอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค!   มาตรา 38* ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีนาค่าภาษีไปช าระต่อพนกังานเก็บภาษี ณ ส านกังานเขตท่ี
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนนั้นตั้งอยู ่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 
ส่วนในเขตเทศบาล เมืองพทัยา สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้ช าระต่อพนกังานเก็บภาษี ณ ส านกังานเทศบาลศาลา
ว่าการเมืองพทัยา ส านกังานสุขาภิบาล ท่ีว่าการอ าเภอท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนนั้นตั้งอยู ่หรือสถานท่ีอ่ืนท่ี
นายกเทศมนตรี ปลดัเมืองพทัยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือนายอ าเภอ แลว้แต่กรณี เป็นผูก้  าหนด ภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

การช าระภาษีจะช าระโดยการส่งธนาณติั ตัว๋แลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง ทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยงั
สถานท่ีตามวรรคหน่ึงก็ไดโ้ดยสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพทัยา สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจงัหวดัท่ี
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้ นตั้ งอยู่หรือโดยการช าระผ่านธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดการช าระภาษีให้ถือว่าไดมี้การช าระแลว้ ในวนัท่ีพนกังานเก็บภาษีไดล้งลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน เวน้
แต่กรณีการช าระภาษีตามวรรคสองให้ถือว่าวนัส่งทางไปรษณียห์รือวนัช าระผา่นธนาคารเป็นวนัช าระภาษี 
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ขอ้  40   การช าระค่าภาษีตามพระราชบญัญติัน้ี สามารถผอ่นไดห้รือไม่  ใครเป็นผูก้  าหนด 
ก. ผอ่นไม่ได ้
ข. ผอ่นได ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะก าหนด 
ค. ผอ่นได ้อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!    มาตรา 38 ทวิ การช าระภาษีตามพระราชบญัญติัน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะก าหนดให้มีการผอ่นช าระได ้

     
ขอ้  41  ค่าภาษีนั้น ท่านให้ใครเป็นผูเ้สีย 

ก. เจา้ของโรงเรือนและท่ีดิน    ข.เจา้ของทรัพยสิ์น 
          ค.  เจา้ของท่ีดิน     ง.เจา้ของส่ิงปลูกสร้าง 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!   มาตรา 40 ค่าภาษีนั้น ท่านให้เจา้ของทรัพยสิ์นเป็นผูเ้สียแต่ถา้ท่ีดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ เป็นของคน
ละเจา้ของ เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ตอ้งเสียค่าภาษีทั้งส้ินในกรณีเช่นนั้นถา้เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง
อยา่งอ่ืน ๆ ไม่เสียภาษีท่านว่าการขายทรัพยสิ์นทอดตลาดของผูน้ั้นตามมาตรา 44 ให้รวมขายสิทธิใด ๆในท่ีดินอนัเจา้ของโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ยงัคงมีอยูน่ั้นดว้ย 
 
ขอ้  42   แต่ถา้ท่ีดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ เป็นคนละเจา้ของ  ใครเป็นผูเ้สียภาษี 

ก. เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ  
ข. เจา้ของท่ีดิน 
ค. ผูย้ืน่เสียภาษี 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค!   มาตรา 40 ค่าภาษีนั้น ท่านให้เจา้ของทรัพยสิ์นเป็นผูเ้สียแต่ถา้ท่ีดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ เป็นของคน
ละเจา้ของ เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ตอ้งเสียค่าภาษีทั้งส้ินในกรณีเช่นนั้นถา้เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง
อยา่งอ่ืน ๆ ไม่เสียภาษีท่านว่าการขายทรัพยสิ์นทอดตลาดของผูน้ั้นตามมาตรา 44 ให้รวมขายสิทธิใด ๆในท่ีดินอนัเจา้ของโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ยงัคงมีอยูน่ั้นดว้ย 
 
ขอ้  43  เงินค่าภาษีถา้มิไดช้ าระภายในเวลาท่ีก าหนดจะเรียกว่าอยา่งไร 

ก.  เงินค่าภาษีคา้งช าระ 
ข. เงินเพ่ิมท่ีตอ้งช าระ 
ค. เงินค่าปรับท่ีตอ้งช าระ 
ง. เงินค่าภาษีท่ีตอ้งช าระ 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค!   มาตรา 42  ถา้ค่าภาษีมิไดช้ าระภายในเวลาท่ีไดก้  าหนดในหมวด 2 ไซร้ท่านว่าเงินค่าภาษีนั้นคา้งช าระ  
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ขอ้  44  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเพ่ิมจ านวนเงินค่าภาษีท่ีคา้งช าระหรือท่ีมิไดช้ าระภายในเวลาท่ีก าหนดใน หมวด  2 

ก. ถา้ช าระไม่เกิน 1 เดือนนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลาท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 8 ให้เพ่ิมร้อยละ  2.5 แห่งค่าภาษีคา้ง 
ข. ถา้เกิน  1 เดือนนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลาท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 38 ให้เพ่ิมร้อยละ 2.5 แห่งค่าภาษีคา้ง 
ค. ถา้เกิน 2  เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 แห่งค่าภาษีคา้ง 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง.   
ช้ีทริค!   มาตรา 43 ถา้เงินภาษีคา้ช าระ ท่านให้เพ่ิมจ านวนข้ึนดงัอตัราต่อไปน้ี 

(1) ถา้ช าระไม่เกินหน่ึงเดือนแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลาท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 38 ให้เพ่ิมร้อยละสองคร่ึงแห่งค่าภาษีคา้ง 
(2) ถา้เกินหน่ึงเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพ่ิมร้อยละหา้แห่งค่าภาษีคา้ง 
(3) ถา้เกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพ่ิมร้อยละเจ็ดคร่ึงแห่งค่าภาษีคา้ง 
(4) ถา้เกินสามเดือนแต่ไม่เกินส่ีเดือนให้เพ่ิมร้อยละสิบแห่งค่าภาษีคา้ง 
 

ขอ้  45  ถา้ภาษีคา้งช าระเกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  ให้เพ่ิมอยา่งไร 
ก.   เพ่ิม 2.5%     ข.  เพ่ิม 5% 

               ค.   เพ่ิม 7.5%     ง.  เพ่ิม 10% 
เฉลย  ค. 
ช้ีทริค!     ดูค  าอธิบายตาม มาตรา 43   

 
ขอ้  46  ถา้ภาษีคา้งช าระเกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  ให้เพ่ิมอยา่งไร 

ก.   เพ่ิม 2.5%     ข. เพ่ิม 5% 
                  ค.  เพ่ิม 7.5%     ง. เพ่ิม 10% 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค!     ดูค  าอธิบายตาม มาตรา 43   
 
ขอ้ 47  การยดึ อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามมาตรา  44  วรรคหน่ึง  ให้ปฏิบติัตามประมวลกฎหมายใด 

ก. ประมวลกฎหมายอาญา 
ข. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ค. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ง. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค!    การยดึ อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง ให้ปฏิบติัตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความแพ่งโดย
อนุโลม  
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ขอ้ 48  ถา้มีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีไม่ช าระภาษีคา้งช าระและเงินเพ่ิมภายในก่ีเดือน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่ให้ยดึและอายดั 
หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งช าระค่าภาษี 

ก.  4  เดือน    ข. 6  เดือน 
ค.  9  เดือน    ง. 12  เดือน 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค!    ถา้มิไดมี้การช าระภาษีและเงินเพ่ิมภายในส่ีเดือน ตามมาตรา 43 ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือให้ยดึ 
อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูซ่ึ้งคา้งช าระค่าภาษีเพ่ือนาเงินมาช าระเป็นค่าภาษี 
 
ขอ้ 49   ถา้ภาษีคา้งช าระอยู ่และมีการโอนกรรมสิทธ์ิไปเป็นเจา้ของคนใหม่ อยากทราบว่าค่าภาษีคา้งช าระนั้นบุคคลใดเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 

  ก. เจา้ของคนเก่า 
  ข. เจา้ของคนใหม่ 
  ค. เจา้ของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหน้ีร่วมกนั 
  ง.  ข้ึนอยูก่บัว่าบุคคลใดเป็นผูเ้สียค่าโอนกรรมสิทธ์ิ 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค!     มาตรา 45 ถา้ค่าภาษีคา้งอยูแ่ละยงัมิไดช้ าระขณะเม่ือทรัพยสิ์นไดโ้อนกรรมสิทธ์ิไปเป็นของเจา้ของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็
ตาม ท่านว่าเจา้ของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหน้ีค่าภาษีนั้นร่วมกนั 
 
ขอ้   50   ผูใ้ดไม่ละเลยไม่แสดงขอ้ความตามท่ีกล่าวไวใ้นมาตรา 20 เวน้แต่จะเป็นดว้ยเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวาง
โทษอยา่งไร 

ก. ปรับไม่เกิน  100  บาท 
ข. ปรับไม่เกิน  200  บาท 
ค. ปรับไม่เกิน  300  บาท 
ง. ปรับไม่เกิน  500  บาท 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!    มาตรา 46 ผูใ้ดละเลยไม่แสดงขอ้ความตามท่ีกล่าวไวใ้นมาตรา 20 เวน้แต่จะเป็นดว้ยเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผูน้ั้นมีความผดิ
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

 
ขอ้   51   ถา้ผูใ้ดรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจยืน่ขอ้ความเทจ็ หรือให้ถอ้ยค าเทจ็ หรือตอบค าถามดว้ยค าอนัเป็นเทจ็หรือนาพยานหลกัฐานเทจ็
มาแสดง ท่านว่าผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษอยา่งไร 

ก. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน  500  บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกิน 5 เดือน หรือปรับไม่เกิน  500 บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  500 บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกไม่เกิน 5  เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

เฉลย   ค. 
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ช้ีทริค!    มาตรา 48  ผูใ้ด 

(ก) โดยรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจยืน่ขอ้ความเทจ็ หรือให้ถอ้ยค าเทจ็ หรือตอบค าถามดว้ยค าอนัเป็นเทจ็ หรือนาพยานหลกัฐาน
เทจ็มาแสดง เพ่ือหลีกเล่ียงหรือจดัหาทางให้ผูอ่ื้นหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นตามท่ีควรก็ดี 

(ข)โดยความเทจ็ โดยเจตนาละเลย  โดยฉอ้โกง  โดยอุบาย  หรือโดยวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใดทั้งส้ินท่ีจะหลีกเล่ียงหรือ
พยายามหลีกเล่ียงการค านวณรายปีแห่งทรัพยสิ์นของตามท่ีควรก็ดี 

ท่านว่าผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทถว้น  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 

ขอ้  52   การยืน่แบบพิมพเ์พ่ือแจง้รายการทรัพยสิ์นเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินใชแ้บบพิมพใ์ด 
ก. ภ.ร.ด. 1 
ข. ภ.ร.ด. 2 
ค. ภ.ร.ด. 3 
ง. ภ.ร.ด. 4 

เฉลย   ข. 
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พระราชบัญญตัภิาษีโรงเรือนและทีด่ิน 

พุทธศักราช 2475 

--------------------------- 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวมีพระบรมราชโองการด ารัสเหนือเกลา้ ฯ 

ให้ประกาศจงทราบทัว่กนัว่าโดยท่ีทรงพระราชด าริเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมภาษีโรงเรือนและขยายออกไปถึงท่ีดินดว้ย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยบทมาตราต่อไปน้ี 

มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีให้เรียกว่า "พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือน 

และท่ีดิน พุทธศกัราช 2475" 

มาตรา 2* ให้ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พุทธศกัราช2475*[รก.2475/-/51/20 เมษายน 2475] 

มาตรา 3* พระราชบญัญติัน้ีให้ใชเ้ฉพาะแต่ในทอ้งท่ีซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นบญัชีต่อทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

ต่อไปเม่ือทรงพระราชด าริเห็นสมควรจะใชพ้ระราชบญัญติัน้ีขยายออกไปในทอ้งท่ีใด จะไดมี้ประกาศพระบรมราชโองการให้ขยาย

ออกไปเป็นคราว ๆ*[ไดมี้ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 209 ก าหนดให้จงัหวดัจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินส าหรับทอ้งท่ีนอก

เขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลเป็นรายไดข้องจงัหวดั] 

            มาตรา 4  นบัตั้งแต่วนัท่ีใชพ้ระราชบญัญติัน้ีเป็นตน้ไป และภายในทอ้งท่ีซ่ึงไดร้ะบุไวต้ามมาตราก่อน ให้ยกเลิกกฎหมาย

ดงัต่อไปน้ี 

            1. ประกาศภาษีเรือโรงร้านตึกแพ ปีมะเมียโทศก จุลศกัราช 1232 

            2. ประกาศแกข้อ้ความในประกาศเก็บภาษีเรือโรงร้านตึกแพปีมะเมียโทศก จุลศกัราช 1232 

            3. ประกาศแกไ้ขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร้าน พุทธศกัราช 2474 

            4. ประกาศว่าดว้ยการใชป้ระกาศแกไ้ขเพ่ิมเติมภาษีเรือโรงร้านพุทธศกัราช 2474 

            มาตรา 5 ในพระราชบญัญติัน้ี ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

            "ท่ีดิน" ใหกิ้นความถึง ทางน ้า บ่อน ้ า สระน ้า ฯลฯ 

            "โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ" ใหกิ้นความถึงแพดว้ย 

            "ราคาตลาด" หมายความว่า จ  านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นพร้อมทั้งส่ิงท่ีท  าเพ่ิมเติมให้ดีข้ึนทั้งส้ิน (ถา้มี) ซ่ึงจะจ าหน่ายไดใ้นขณะ

เวลาท่ีก าหนดราคาตามพระราชบญัญติัน้ี 

              "ผูรั้บประเมิน" หมายความว่า บุคคลผูพึ้งช าระค่าภาษี 

              "ปี" หมายความว่า ปีตามปฏิทินหลวง 

              "พนกังานเจา้หนา้ท่ี"* หมายความว่า ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้มีหนา้ท่ีรับแบบแสดงรายการทรัพยสิ์น ประเมินภาษี และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด [นิยามน้ี แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 

               "พนกังานเก็บภาษี"* หมายความว่า ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้มีหนา้ท่ีจดัเก็บ รับช าระ รวมทั้งเร่งรัดให้ช าระภาษี และปฏิบติั

หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด [นิยามน้ี แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 

               "รัฐมนตรี"* หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี[นิยามน้ี แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 

2534] 

                "ก าหนด"* [นิยามน้ี ยกเลิกแลว้โดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4)พ.ศ. 2534] 

                "รัฐวิสาหกิจ"* หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ [นิยามน้ีเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ 
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(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2534] 

                มาตรา 6 เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบญัญติัน้ี ท่านให้แบ่งทรัพยสิ์นออกเป็น 2 ประเภท คือ 

              (1) โรงเรือนหรือส่ิงปลกูสร้างอยา่งอ่ืน ๆ กบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ 

              (2) ท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ  

             "ท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ" ตามความหมายแห่งมาตราน้ี หมายความว่า ท่ีดินซ่ึงปลูก

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ และบริเวณต่อเน่ืองกนัซ่ึงตามปกติใชไ้ปดว้ยกนักบัโรงเรือนหรือ 

ส่ิงปลูกสร้างนั้น ๆ 

               มาตรา 6 ทว*ิ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจยกเวน้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินให้แก่รัฐวิสาหกิจส าหรับพ้ืนท่ีท่ีเป็นบริเวณต่อเน่ืองกบั

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีใชป้ระโยชน์โดยตรงของรัฐวิสาหกิจนั้นตามท่ีรัฐมนตรี 

ประกาศก าหนดได*้[มาตรา 6 ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 

              มาตรา 7* ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

และให้มีอ  านาจออกกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืน รวมทั้ง 

ออกระเบียบและประกาศเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใชบ้งัคบัได*้[มาตรา 7 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 

2534] 

           มาตรา 7 ทว*ิ เพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล ปลดัเมืองพทัยาส าหรับในเขตเมืองพทัยา ประธานกรรมการ 

สุขาภิบาลส าหรับในเขตสุขาภิบาล และผูว้่าราชการจงัหวดัส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอ  านาจแต่งตั้งพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีและพนกังานเก็บภาษี 

          *[มาตรา 7 ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534]  

 

ภาค 1 

ภาษีโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ กบัทีด่ิน 

ซ่ึงใช้ต่อเน่ืองกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างน้ัน ๆ 

------- 

มาตรา 8* ให้ผูรั้บประเมินช าระภาษีปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น คือ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนกบัท่ีดิน

ซ่ึงใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน นั้น ในอตัราร้อยละสิบสองคร่ึงของค่ารายปีเพ่ือประโยชน์แห่งมาตราน้ี "ค่า

รายปี" หมายความว่า จ  านวนเงินซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้เช่าไดใ้นปีหน่ึง ๆในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่า

รายปี แต่ถา้เป็นกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรท่ีท าให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นว่าค่าเช่านั้นมิใช่จ  านวนเงินอนัสมควรท่ีจะให้เช่าได ้หรือเป็น

กรณีท่ีหาค่าเช่าไม่ไดเ้น่ืองจากเจา้ของทรัพยสิ์นด าเนินกิจการเองหรือดว้ยเหตุประการอ่ืน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจประเมินค่า

รายปีได ้โดยค านึงถึงลกัษณะของทรัพยสิ์นขนาด พ้ืนท่ี ท  าเลท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บประโยชน์ 

               ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

*[มาตรา 8 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 

              มาตรา 9 ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่านให้ยกเวน้จากบทบญัญติัแห่งภาคน้ี 

             (1) พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน 
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              (2)* ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใชใ้น

กิจการการรถไฟโดยตรง 

             (3) ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และใช้

เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

             (4) ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นสาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในสาสนกิจอยา่งเดียวหรือเป็นท่ีอยูข่องสงฆ์ 

             (5) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงปิดไวต้ลอดปีและเจา้ของมิไดอ้ยูเ่องหรือให้ผูอ่ื้นอยู ่นอกจากคนเฝ้า ใน

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนั 

            (6)*โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออาศยัอยูเ่องโดยมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีเก็บสินคา้หรือประกอบการ

อุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได*้[ความใน (2) และ (6) ของมาตรา 9 แกไ้ขและเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 

            มาตรา 10* โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเจา้ของอยูเ่องหรือให้ผูแ้ทนอยูเ่ฝ้ารักษา และซ่ึงมิไดใ้ชเ้ป็นท่ีไวสิ้นคา้

หรือประกอบการอุตสาหกรรม ท่านให้งดเวน้จากบทบญัญติัแห่งภาคน้ีตั้งแต่ พ.ศ. 2475เป็นตน้ไป*[มาตรา 10 แกไ้ขโดย

พระราชบญัญติัฯ แกไ้ขเพ่ิมเติม พุทธศกัราช 

2475] 

               มาตรา 11 ถา้โรงเรือนหรือส่ิงปลกูสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ถกูร้ือถอนหรือท าลายโดยประการอ่ืน ท่านให้ลดยอดค่ารายปีของ

ทรัพยสิ์นนั้นตามส่วนท่ีถูกท าลายตลอดเวลาท่ียงัไม่ไดท้  าข้ึน แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ นั้น ตอ้งเป็นท่ีซ่ึง

ยงัใชไ้ม่ไดใ้นกรณีน้ีถา้ไม่มีโรงเรือนอ่ืนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ในท่ีดินนั้นท่านให้ก  าหนดค่าภาษีในเวลาท่ีกล่าวขา้งบนตาม

บทบญัญติัในภาค 2 แห่งพระราชบญัญติัน้ี 

              มาตรา 12 โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ซ่ึงท าข้ึนในระหว่างปีนั้น ท่านว่าให้เอาเวลาซ่ึงโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง

อยา่งอ่ืน ๆนั้นไดมี้ข้ึนและส าเร็จจนควรเขา้อยูไ่ดแ้ลว้เท่านั้นมาเป็นเกณฑค์ านวณค่ารายปีถา้ในระหว่างปีไม่มีโรงเรือนอ่ืนหรือส่ิง

ปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆในท่ีดินนั้น ท่านให้ก  าหนดค่าภาษีเฉพาะเวลานั้น ตามบทบญัญติัในภาค 2 แห่ง 

พระราชบญัญติัน้ี 

            มาตรา 13 ถา้เจา้ของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบท่ีส าคญัมีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกัรกลไก เคร่ืองกระท าหรือเคร่ืองก าเนิดสินคา้

เพ่ือใชด้  าเนินการอุตสาหกรรมบางอยา่ง เช่น โรงสี โรงเล่ือย ฯลฯ ข้ึนในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินท่านให้ลดค่ารายปีลงเหลือ

หน่ึงในสามของค่ารายปีของ ทรัพยสิ์นนั้นรวมทั้งส่วนควบดงักล่าวแลว้ดว้ย 

            มาตรา 14 เวลาซ่ึงลดค่ารายปีตามภาคน้ี ท่านให้ค  านวณแต่เดือนเต็ม 

            มาตรา 15 ในทอ้งท่ีซ่ึงไดจ้ดัตั้งสุขาภิบาลแลว้ หรือจะตั้งข้ึนก็ดีท่านให้แบ่งผลประโยชน์จากภาษีนั้น ระหว่างสุขาภิบาล 

(สองส่วนในสาม)กบัรัฐบาล (หน่ึงส่วนในสาม)ค่าใชจ่้ายในการเก็บภาษีทุกอยา่ง ท่านให้รัฐบาลเป็นผูเ้สีย  
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ภาค 2 

ภาษีทีด่ินซ่ึงมไิด้ใช้ต่อเนื่องกบัโรงเรือน 

หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ 

---------------------------- 

มาตรา 16 ค่าภาษีในภาค 2 น้ี ให้ผูรั้บประเมินช าระปีละคร้ังตามค่ารายปีของทรัพยสิ์น คือท่ีดินซ่ึงมิไดใ้ชต่้อเน่ืองกบั

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ โดยอตัราร้อยละเจ็ดแห่งค่ารายปีนั้น ๆ"ค่ารายปี" ตามภาค 2 น้ี ท่านก าหนดว่าหน่ึงในยีสิ่บ

แห่งราคาตลาดของทรัพยสิ์น 

              มาตรา 17 ท่ีดินดงัต่อไปน้ี ท่านให้ยกเวน้จากบทบญัญติัแห่งภาคน้ี 

              (1) ท่ีดินของรัฐบาลซ่ึงใชใ้นกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ 

              (2) ท่ีดินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะซ่ึงกระท ากิจการอนัมิใช่เพ่ือเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และใช้

เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 

              (3) ท่ีดินซ่ึงเป็นสาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะในสาสนกิจอยา่งเดียว 

              (4) สุสานสาธารณะ  

 

ภาค 3 

วธิีด าเนินการประเมนิและจัดเกบ็ภาษี 

ซ่ึงกล่าวในภาค 1 และภาค 2 

-------------------------- 

หมวด 1 

การประเมนิ 

------------------------ 

มาตรา 18 ค่ารายปีของปีท่ีล่วงแลว้นั้น ท่านให้เป็นหลกัส าหรับการค านวณค่าภาษีซ่ึงจะตอ้งเสียในปีต่อมา 

               มาตรา 19* ให้ผูรั้บประเมินยื่นแบบพิมพเ์พ่ือแจง้รายการทรัพยสิ์นต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยู่

ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี แต่ถา้ในปีท่ีล่วงมาแลว้มีเหตุจ าเป็นอนัเกิดจากสาธารณภยัหรือเหตุพน้วิสัยท่ีจะป้องกนัได้

โดยทัว่ไป ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ  านาจเล่ือนก าหนดเวลาดงักล่าวออกไปไดต้ามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่ได้

รับแบบพิมพต์ามวรรคหน่ึงหรือในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจดัเก็บภาษี พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจมีหนงัสือสอบถามผูเ้ช่า

หรือผูค้รองทรัพยสิ์นเพ่ือให้ตอบขอ้ความตามแบบพิมพเ์ช่นเดียวกนัได ้และผูเ้ช่าหรือผูค้รองทรัพยสิ์นตอ้งตอบขอ้สอบถามในแบบ

พิมพด์งักล่าว แลว้ส่งคืนให้พนักงานเจา้หนา้ท่ีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือสอบถาม ในกรณีเช่นน้ีผูเ้ช่าหรือผูค้รอง

ทรัพยสิ์นตอ้งอยูใ่นบทบงัคบัและมีความรับผดิเช่นเดียวกบัผูรั้บประเมินเพียงเท่าท่ีเก่ียวกบัการสอบถามขอ้ความ *[มาตรา 19 แกไ้ข

โดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 
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              มาตรา 20* ให้ผูรั้บประเมิน ผูเ้ช่า หรือผูค้รองทรัพยสิ์นกรอกรายการในแบบพิมพต์ามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตน

ให้ครบถว้น และรับรองความถูกตอ้งของขอ้ความดงักล่าว พร้อมทั้งลงวนัท่ี เดือน ปี และลายมือช่ือของตนก ากบัไว ้แลว้ส่งคืนไป

ยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ีแห่งทอ้งท่ีท่ีทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูก่ารส่งแบบพิมพต์ามวรรคหน่ึง จะนาไปส่งดว้ยตนเอง มอบหมายให้ผูอ่ื้นไป

ส่งแทน หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ไดใ้นกรณีท่ีส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ให้ถือว่าวนัท่ีส่งทาง

ไปรษณียเ์ป็นวนัยืน่แบบพิมพ ์

*[มาตรา 20 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 

              มาตรา 21 ท่านให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจพิจารณาแบบใบแจง้รายการน้ี และถา้เห็นจ าเป็นก็ให้มีอ  านาจสั่งให้ผูรั้บประเมิน

แสดงรายการเพ่ิมเติมละเอียดยิง่ข้ึน และถา้จะเรียกให้นาพยานหลกัฐานมาสนบัสนุนขอ้ความในรายการนั้นก็เรียกได ้

              มาตรา 22 ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมิไดรั้บค าตอบจากผูรั้บประเมินภายในสิบวนัหรือไดรั้บค าตอบอนัไม่เพียงพอไซร้ ท่านให้

มีอ  านาจออกหมายเรียกผูรั้บประเมินมา ณ สถานท่ีซ่ึงเห็นสมควร และให้นาพยานหลกัฐานในเร่ืองอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ มาแสดง

ตามซ่ึงเห็นจ าเป็น กบัให้มีอ  านาจซกัถามผูรั้บประเมินในเร่ืองใบแจง้รายการนั้น 

              มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการประเมิน ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจท่ีจะเขา้ไปตรวจตราทรัพยสิ์นไดด้ว้ยตนเองต่อหนา้

ผูรั้บประเมิน ผูเ้ช่า 

หรือผูค้รอง หรือผูแ้ทน ระหว่างเวลาพระอาทิตยข้ึ์น และพระอาทิตยต์ก และเม่ือผูรั้บประเมิน ผูเ้ช่าหรือผูค้รองไดรั้บค าขอร้องแลว้ 

ก็จะตอ้งให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการตรวจตรานั้น ในการน้ีผูรั้บประเมินผูเ้ช่าหรือผูค้รองจะตอ้งไดรั้บ

แจง้ความเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทราบไม่ต ่ากว่าส่ีสิบแปดชัว่โมงก่อนตรวจ 

             มาตรา 24 เม่ือไดไ้ต่สวนตรวจตราแลว้ ให้เป็นหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีจะก าหนด 

             (ก) ประเภทแห่งทรัพยสิ์นตามมาตรา 6 

             (ข) ค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์น 

             (ค) ค่าภาษีท่ีจะตอ้งเสีย 

ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้รายการตามท่ีไดก้  าหนดไวน้ั้นไปยงัพนกังานเก็บภาษี ให้พนกังานเก็บภาษีแจง้รายการประเมินไปให้ผูรั้บ

ประเมินทรัพยสิ์นในทอ้งท่ีของตนทราบโดยมิชกัชา้ 

              มาตรา 24 ทวิ* ผูรั้บประเมินผูใ้ดไม่ยืน่แบบพิมพแ์สดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามมาตรา 19 หรือยืน่แบบ

พิมพไ์ม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบรูณ์ ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจประเมินและให้มีการแจง้การประเมินยอ้นหลงัให้ผูรั้บ

ประเมินเสียภาษีตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีประเมินไดก้ารประเมินตามวรรคหน่ึงให้กระท าไดภ้ายในก าหนดเวลา ดงัต่อไปน้ี 

               (1) ในกรณีไม่ยืน่แบบพิมพ ์ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจด าเนินการตามมาตรา 24 ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินสิบปีนับแต่วนั

สุดทา้ยแห่งระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยืน่แบบพิมพต์ามมาตรา 19 

               (2) ในกรณียืน่แบบพิมพไ์ม่ถูกตอ้งตามความจริงหรือไม่บริบรูณ์ ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ  านาจด าเนินการตามมาตรา 24 

ยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินห้าปีนบัแต่วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาท่ีก าหนดให้ยืน่แบบพิมพต์ามมาตรา 19 *[มาตรา 24 ทวิ เพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 

               มาตรา 25 ผูรั้บประเมินผูใ้ดไม่พอใจในการประเมินไซร้ ท่านว่าอาจยืน่ค าร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร หรือ

สมุหเทศาภิบาลตามแต่จะไดก้  าหนดไวเ้พ่ือขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ โดยวิธีการดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 
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              มาตรา 26 ค  าร้องทุก ๆ ฉบบั ให้เขียนในแบบพิมพซ่ึ์งกรมการอ าเภอจ่าย เม่ือผูรั้บประเมินลงนามแลว้ให้ส่งต่อกรมการ

อ าเภอในทอ้งท่ีซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นตั้งอยูภ่ายในเวลาสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ความตาม  มาตรา 24 นั้น เพ่ือให้ส่งต่อไปยงั

อธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล แลว้แต่กรณี 

             มาตรา 27 ถา้ค าร้องยืน่ภายหลงัเวลาซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตราก่อนท่านให้อธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลมีหนงัสือ

แจง้ความให้ผูรั้บประเมินทราบว่าหมดสิทธิท่ีจะให้พิจารณาการประเมินใหม่ และจ านวนเงิน 

ซ่ึงประเมินไวน้ั้นเป็นจ านวนเด็ดขาด เม่ือเป็นดงัน้ี ห้ามไม่ให้นาคดีข้ึนสู่ศาล เวน้แต่ในปัญหาขอ้กฎหมายซ่ึงอา้งว่าเป็นเหตุหมด

สิทธินั้น 

            มาตรา 28 เม่ืออธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแ้ทน หรือสมุหเทศาภิบาลแลว้แต่กรณี ไดรั้บค าร้องแลว้ มีอ  านาจออกหมายเรียกผู ้

ร้องมาซกัถาม แต่ตอ้งให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบวนั 

มาตรา 29 ผูร้้องผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของอธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแ้ทน หรือสมุหเทศาภิบาล หรือไม่ยอมให้

ซกัถาม หรือไม่ตอบค าถาม หรือไม่นาพยานหลกัฐานมาสนบัสนุนค าร้องของตนเม่ือเรียกให้นามา ท่านว่าผูน้ั้นหมดสิทธิท่ีจะขอให้

พิจารณาการประเมินใหม่ และจ านวนเงินซ่ึงประเมินไวน้ั้นเป็นจ านวนเด็ดขาด แต่ทั้งน้ีไม่ให้เป็นการปลดเปล้ืองผูร้้องให้พน้จาก

ความรับผดิในการแจง้ความเทจ็โดยเจตนาหรือโดยท่ีรู้อยูแ่ลว้ว่าเป็นเทจ็ 

               มาตรา 30 ค  าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้นให้แจง้ไปยงัผูร้้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถา้มีการลด

จ านวนเงินท่ีประเมินไวเ้ป็นจ านวนเท่าใดก็ให้แจง้ไปยงัพนกังานเจา้หนา้ท่ี เพ่ือจะไดแ้กไ้ขบญัชีการประเมินตามค าช้ีขาดนั้น 

               มาตรา 31 ผูรั้บประเมินผูใ้ดไม่พอใจในค าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาล จะนาคดีไปสู่ศาลเพ่ือแสดง

ให้ศาลเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกก็ได ้แต่ตอ้งท าภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัรับแจง้ความให้ 

ทราบค าช้ีขาดถา้อธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลช้ีขาดว่าผูรั้บประเมินหมดสิทธิท่ีจะให้การประเมินของตนไดรั้บพิจารณา

ใหม่ตามมาตรา 29 ห้ามไม่ให้นาคดีข้ึนสู่ศาล เวน้แต่ในปัญหาขอ้กฎหมายซ่ึงอา้งว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น 

*ในกรณีท่ีผูรั้บประเมินซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจไม่พอใจในค าช้ีขาดตามวรรคหน่ึงเน่ืองจากเห็นว่าจ  านวนเงินซ่ึงประเมินไวน้ั้น มีจ  านวน

ท่ีสูงเกินสมควรให้รัฐวิสาหกิจนั้นนาเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าช้ีขาดตาม

มาตรา 30 ในการน้ีคณะรัฐมนตรีมีอ  านาจให้ลดหยอ่นค่ารายปีให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นไดต้ามท่ีเห็น 

สมควร มติของคณะรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด*[ความในวรรคสามของมาตรา 31 เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 

               มาตรา 32 เม่ือค าพิพากษาท่ีสุดของศาลซ่ึงแกค้  าช้ีขาดของอธิบดีกรมสรรพากร หรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ไดส่้งไปให้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบแลว้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีแกบ้ญัชีการประเมินให้ถูกตอ้งโดยเร็ว 

               มาตรา 33 การขอยกเวน้ ขอให้ปลดภาษีหรือขอลดค่าภาษีตามความในภาค 1 และภาค 2 นั้น ผูรั้บประเมินตอ้งเขียนลงใน

แบบพิมพท่ี์ยืน่ต่อกรมการอ าเภอทุก ๆ ปี พร้อมดว้ยพยานหลกัฐานท่ีจะสนบัสนุน เพ่ือว่าพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดส้ามารถสอบสวน

ให้แน่นอนโดยการไต่สวน หรือวธีิอ่ืนว่าค าร้องขอนั้นมีมลูดีและควรจะให้ยกเวน้หรือปลดหรือลดภาษีเพียงใดหรือไม่ 

               มาตรา 34 ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีสั่งยกค าขอยกเวน้หรือค าขอให้ปลดภาษีหรือลดค่าภาษีก็ให้แจง้ค าช้ีขาดไปยงัผูรั้บ

ประเมิน และผูรั้บประเมินมีสิทธิเช่นเดียวกบัในเร่ืองท่ีไดบ่้งไวใ้นหมวดน้ีท่ีว่าดว้ยการประเมิน 

               มาตรา 35 ในการก าหนดค่าภาษีนั้น เศษท่ีต ่ากว่าคร่ึงสตางคใ์ห้ปัดท้ิง ถา้คร่ึงสตางคข้ึ์นไปให้นบัเป็นหน่ึงสตางค ์
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               มาตรา 36 หนงัสือแจง้ความและหมายเรียกตามพระราชบญัญติัน้ีจะให้คนนาไปส่งหรือจะส่งโดยทางจดหมายไปรษณีย์

ลงทะเบียนก็ได ้ถา้ให้คนนาไปส่งเมื่อผูส่้งไม่พบผูรั้บไซร้ จะส่งให้แก่บุคคลใด ซ่ึงมีอายเุกินยีสิ่บปีท่ีอยูใ่นบา้นเรือนหรือส านกั

การคา้ของผูรั้บก็ได ้และการส่งเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการพอเพียงตามกฎหมายถา้หาตวัผูรั้บมิไดแ้ละไม่มีบุคคลท่ีจะรับดงักล่าวขา้งบน

ไซร้ ท่านว่าอาจส่งโดยวธีิปิดหนงัสือแจง้ความหรือหมายนั้นในท่ีท่ีเห็นไดถ้นดัท่ีประตูบา้นผูรั้บหรือโฆษณาในหนงัสือพิมพท์อ้งท่ี

ก็ได ้

               มาตรา 37 ถา้ผูรั้บประเมินจะตอ้งลงนามในแบบพิมพใ์ดตามพระราชบญัญติัน้ี ท่านว่าจะมอบฉนัทะเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ให้ตวัแทนลงนามแทนก็ได ้ถา้ผูรั้บประเมินไดรั้บหมายเรียกตวัตามพระราชบญัญติัน้ี นอกจากท่ีกล่าวในหมายเรียกว่าตอ้งไปเอง 

ท่านว่าจะมอบฉนัทะเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ตวัแทนไปแทนตวัก็ไดแ้ต่พนักงานเจา้หนา้ท่ีตอ้งพอใจว่าผูแ้ทนนั้นไดรั้บมอบอ านาจ

โดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 

 

หมวด 2 

การเกบ็ภาษี 

-------------------------- 

มาตรา 38* ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีนาค่าภาษีไปช าระต่อพนกังานเก็บภาษี ณ ส านกังานเขตท่ี

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนนั้นตั้งอยู ่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

ส่วนในเขตเทศบาล เมืองพทัยา สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้ช าระต่อพนกังานเก็บภาษี ณ ส านกังานเทศบาลศาลา

ว่าการเมืองพทัยา ส านกังานสุขาภิบาล ท่ีว่าการอ าเภอท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนนั้นตั้งอยู ่หรือสถานท่ีอ่ืนท่ี

นายกเทศมนตรี ปลดัเมืองพทัยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือนายอ าเภอ แลว้แต่กรณี เป็นผูก้  าหนด ภายในสามสิบวนันบัแต่

วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมินการช าระภาษีจะช าระโดยการส่งธนาณติั ตัว๋แลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง 

ทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัสถานท่ีตามวรรคหน่ึง 

ก็ไดโ้ดยสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพทัยา สุขาภิบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง

อยา่งอ่ืนนั้นตั้งอยูห่รือโดยการช าระผา่นธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนดการช าระ

ภาษีให้ถือว่าไดมี้การช าระแลว้ ในวนัท่ีพนกังานเก็บภาษีไดล้งลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน เวน้แต่กรณีการช าระภาษีตามวรรคสอง

ให้ถือว่าวนัส่งทางไปรษณียห์รือวนัช าระผา่นธนาคารเป็นวนัช าระภาษี*[มาตรา 38 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 

2534] 

                  มาตรา 38 ทว*ิ การช าระค่าภาษีตามพระราชบญัญติัน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะก าหนดให้มีการผอ่นช าระ

ก็ไดว้งเงินค่าภาษีท่ีจะมีสิทธิผอ่นช าระ รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการผอ่นช าระ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง*

[มาตรา 38 ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 4)พ.ศ. 2534] 

                  มาตรา 39 ถา้มีผูย้ืน่ฟ้องต่อศาลตามความในมาตรา 31 ท่านห้ามมิให้ศาลประทบัเป็นฟ้องตามกฎหมาย เวน้แต่จะเป็นท่ี

พอใจศาลว่าผูรั้บประเมินไดช้ าระค่าภาษีทั้งส้ินซ่ึงถึงก าหนดตอ้งช าระ เพราะเวลาซ่ึงท่านให้ไวต้าม 

                  มาตรา 38 นั้นไดส้ิ้นไปแลว้ หรือจะถึงก าหนดช าระระหว่างท่ีคดียงัอยูใ่นศาลถา้ศาลตดัสินให้ลดค่าภาษี ท่านให้คืนเงิน

ส่วนท่ีลดนั้นภายในสามเดือนโดยไม่คิดค่าอยา่งใด 
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                    มาตรา 40 ค่าภาษีนั้น ท่านให้เจา้ของทรัพยสิ์นเป็นผูเ้สียแต่ถา้ท่ีดินและโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ เป็นของ

คนละเจา้ของ เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ตอ้งเสียค่าภาษีทั้งส้ินในกรณีเช่นนั้นถา้เจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูก

สร้างอยา่งอ่ืน ๆ ไม่เสียภาษีท่านว่าการขายทรัพยสิ์นทอดตลาดของผูน้ั้นตามมาตรา 44 ให้รวมขายสิทธิใด ๆในท่ีดินอนัเจา้ของ

โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ๆ ยงัคงมีอยูน่ั้นดว้ย 

                    มาตรา 41 ถา้ผูรั้บประเมินยืน่ค าร้องและปรากฏว่าผูรั้บประเมินไดเ้สียหายเพราะทรัพยสิ์นว่างลงหรือทรัพยสิ์นช ารุดถึง

จ าเป็นตอ้งซ่อมแซมในส่วนส าคญั ท่านว่าพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะลดค่าภาษีลงตามส่วนท่ีเสียหาย หรือ 

ปลดค่าภาษีทั้งหมดก็ไดถ้า้ผูร้้องไม่พอใจ ท่านว่าจะร้องขอให้อธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลพิจารณาอีกชั้นหน่ึงก็ได ้ค า

ตดัสินของอธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหเทศาภิบาลนั้น ท่านว่าเป็นค าตดัสินเด็ดขาด  

 

หมวด 3 

ค่าภาษีค้าง 

------------------------ 

มาตรา 42  ถา้ค่าภาษีมิไดช้ าระภายในเวลาท่ีไดก้  าหนดในหมวด 2 ไซร้ ท่านว่าเงินค่าภาษีนั้นคา้งช าระ 

                 มาตรา 43  ถา้เงินค่าภาษีคา้งช าระ ท่านให้เพ่ิมจ านวนข้ึนดงัอตัราต่อไปน้ี 

                  (1) ถา้ช าระไม่เกินหน่ึงเดือนนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลาท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 38 ให้เพ่ิมร้อยละสองคร่ึงแห่งค่า

ภาษีท่ีคา้ง 

                 (2) ถา้เกินหน่ึงเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพ่ิมร้อยละห้าแห่งค่าภาษีท่ีคา้ง 

                 (3) ถา้เกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ใหเ้พ่ิมร้อยละเจ็ดคร่ึงแห่งค่าภาษีท่ีคา้ง 

                 (4) ถา้เกินสามเดือนแต่ไม่เกินส่ีเดือน ให้เพ่ิมร้อยละสิบแห่งค่าภาษีท่ีคา้ง 

               มาตรา 44* ถา้มิไดมี้การช าระค่าภาษีและเงินเพ่ิมภายในส่ีเดือนตามมาตรา 43 ให้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

นายกเทศมนตรีปลดัเมืองพทัยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือผูว้่าราชการจงัหวดัแลว้แต่กรณี มีอ  านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้

ยดึ อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูซ่ึ้งคา้งช าระค่าภาษีเพ่ือนาเงินมาเสียค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายโดยมิตอ้งขอให้ศาลสั่ง

หรือออกหมายยดึ ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด*[มาตรา 44 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ          

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534] 

               มาตรา 45 ถา้ค่าภาษีคา้งอยูแ่ละยงัมิไดช้ าระขณะเม่ือทรัพยสิ์นไดโ้อนกรรมสิทธ์ิไปเป็นของเจา้ของใหม่โดยเหตุใด ๆ        

ก็ตาม ท่านว่าเจา้ของคนเก่าและคนใหม่เป็นลูกหน้ีค่าภาษีนั้นร่วมกนั  

 

ภาค 4 

บทก าหนดโทษ 

------------------------- 

มาตรา 46 ผูใ้ดละเลยไม่แสดงขอ้ความตามท่ีกล่าวไวใ้นมาตรา 20เวน้แต่จะเป็นดว้ยเหตุสุดวิสัย ท่านว่าผูน้ั้นมีความผดิ

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
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               มาตรา 47 ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจละเลยไม่ปฏิบติัตามหมายเรียกของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ไม่แจง้รายการเพ่ิมเติมละเอียด

ยิง่ข้ึนเม่ือเรียกร้องไม่นาพยานหลกัฐานมาแสดง หรือไม่ตอบค าถามเม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซกัถามตามความในมาตรา 21 และ 22 

ท่านว่าผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

                    มาตรา 48 ผูใ้ด 

                                   (ก) โดยรู้อยูแ่ลว้หรือจงใจยืน่ขอ้ความเทจ็ หรือให้ถอ้ยค าเทจ็ หรือตอบค าถามดว้ยค าอนัเป็นเทจ็หรือนา

พยานหลกัฐานเทจ็มาแสดง เพ่ือหลีกเล่ียงหรือจดัหาทางให้ผูอ่ื้นหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นตามท่ีควรก็ดี 

                                  (ข) โดยความเทจ็ โดยเจตนาละเลย โดยฉอ้โกง โดยอุบายโดยวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใดทั้งส้ินท่ีจะหลีกเล่ียง

หรือพยายามหลีกเล่ียงการค านวณค่ารายปีแห่งทรัพยสิ์นของตนตามท่ีควรก็ดีท่านว่าผูน้ั้นมีความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 

 

ประกาศมา ณ วนัท่ี 19 เมษายน พุทธศกัราช 2475 เป็นปีท่ี 8 

ในรัชกาลปัจจุบนั 
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เจาะประเดน็ข้อสอบ  พ.ร.บ.ภาษป้ีาย พ.ศ. 2510     
  

ขอ้  53  พระราชบญัญติัภาษีป้าย  มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด 
ก.  1  มกราคม  2510 
ข. 1  มกราคม  2511 
ค. 1  มีนาคม  2511 
ง. 1  มีนาคม  2511 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!  มาตรา 2* พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ.2511 เป็นตน้ไป 

  
ขอ้  54  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค!  มาตรา 5 “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี    

 
ขอ้  55  ขอ้ใดต่อไปน้ีคือความหมายค าว่าป้าย 

  ก. ป้ายแสดงช่ือ 
  ข. ป้ายแสดงยีห่้อ 
  ค. ป้ายท่ีแสดงเคร่ืองหมาย 
  ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค!   มาตรา 6 ในพระราชบญัญติัน้ี 
"ป้าย" หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดห้รือ 
โฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ้ไม่ว่าจะไดแ้สดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน 
แกะสลกั จารึกหรือท าให้ปรากฏดว้ยวธีิอ่ืน 

 
ขอ้  56  ในพระราชบญัญติัน้ี ราชการส่วนทอ้งถ่ิน คือ 

  ก. เทศบาล 
  ข. องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ค. กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
  ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
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ช้ีทริค!   มาตรา 6 ในพระราชบญัญติัน้ี 
"ราชการส่วนท้องถิ่น"* หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์าร
ปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 ขอ้  57   เขตราชการส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง ขอ้ใด 

  ก. เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ข. เขตกรุงเทพมหานคร 
  ค. เขตสภาทอ้งถ่ิน 
  ง. ข้อ ข. และ  ค. ถูก 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค!   มาตรา 6 ในพระราชบญัญติัน้ี 
"เขตราชการส่วนทอ้งถ่ิน"* หมายความว่า 
(1) เขตเทศบาล 
(2) เขตสุขาภิบาล 
(3) เขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(4) เขตกรุงเทพมหานคร 
(5) เขตเมืองพทัยา 
(6) เขตองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้  58   องคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน ถือวา่เป็น “ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” คือองคก์รใด 

  ก.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  ค. เมืองพทัยา 
  ง. กรุงเทพมหานคร 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค!   ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นทีม่อี านาจจัดเกบ็ภาษีป้าย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

 
ขอ้  59  ป้ายท่ีตอ้งเสียภาษีตามพระราชบญัญติัน้ีตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร 

ก.ป้ายแสดงช่ือ ยีห่้อหรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการ
อ่ืน ทั้งน้ีไม่ว่าจะเพ่ือหารายไดห้รือไม่ก็ตาม 

ข.ป้ายแสดงช่ือ ยีห้่อเคร่ืองหมายทีใ่ช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกจิการอืน่เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือ
กจิการอืน่เพื่อหารายได้ 

ค. ป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคา้หรือกิจการ
อ่ืน ทั้งน้ีไม่ว่าจะเพ่ือหาก าไรหรือไม่ก็ตาม 
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ง.ป้ายแสดงช่ือ ยีห่้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้ หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหาก าไรหรือโฆษณาการคา้
หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหาก าไร 
เฉลย   ข. 
ช้ีทริค!  มาตรา 6  “ป้าย” หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือหรือยีห้่อหรือเคร่ืองหมายทีใ่ช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกจิการอืน่
เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกจิการอืน่เพื่อหารายได้..... 

ขอ้  60   ป้ายท่ีจะแสดงหรือโฆษณาตอ้งท าให้ปรากฏดว้ยวิธีใด 
 ก. แสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด  ๆ ก็ได ้แต่ตอ้งท าให้ปรากฏดว้ยตวัอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายเท่านั้น 

ข. แสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ก็ไดแ้ต่ตอ้งท าให้ปรากฏดว้ยอกัษร ตวัเลข ภาพ หรือสัญลกัษณ์อ่ืนใดท่ีท าให้ปรากฏ         
    ความหมายไดใ้นตวัเอง 

  ค. แสดงหรือโฆษณาไว้ทีว่ตัถุใด ๆ และจะท าให้ปรากฏด้วยวธิีใดๆ กไ็ด้ 
  ง. แสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ก็ได ้และจะท าให้ปรากฏดว้ยวิธีใด ๆ ก็ได ้เวน้แต่การแกะสลกัและการจารึก 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค!  มาตรา  6 ตอนทา้ย  “....ไม่ว่าจะไดแ้สดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือ เคร่ืองหมาย ท่ีเขียนแกะสลกั 
จารึกหรือท าให้ปรากฏดว้ยวธีิอ่ืน”     

ขอ้  61  ขอ้ใดไม่ใช่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ก. เทศบาล 
ข. กรุงเทพมหานคร 
ค. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ง. อ าเภอเมอืง 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค!  มาตรา  6  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร  เมือง
พทัยา  และองคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 

ขอ้ 62  ขอ้ใดไม่ใช่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ก. นายกเทศมนตรี 
ข. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ค. ปลดัอ าเภอ 
ง. ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค!  มาตรา  6  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า   

(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
(3) ผูว้่าราชการจงัหวดั ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(4) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) ปลดัเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
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(6) หัวหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับ
ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย “ประธานกรรมการบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหนา้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน) 

ขอ้ 63  ใครเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย 
ก. เจ้าของป้าย 
ข. ผูแ้สดงหรือผูติ้ดตั้งป้าย 
ค. ผูป้ระกอบการ 
ง. ผูย้ืน่ค าร้อง 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค!  มาตรา 7* ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเวน้ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย
ตั้งแต่วนัเร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงวนัส้ินปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเร่ิมเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดท่ี
ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดทา้ยของปี  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก  าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก  าหนดในบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ย
พระราชบญัญติัน้ี 

 
ขอ้  64  ให้เจา้ของป้ายมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นแบบใด 

  ก. เสียแบบรายเดือน 
  ข. เสียแบบรายปี 
  ค. เสียแบบเหมาจ่ายเสร็จในคร้ังเดียว 
  ง. ทุกทุกขอ้ 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค!  มาตรา 7* ให้เจา้ของป้ายมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายทีเ่ร่ิมตดิตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย
ตั้งแต่วนัเร่ิมตดิตั้งหรือแสดงจนถึงวนัส้ินปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเร่ิมเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดท่ี
ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดทา้ยของปี  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก  าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก  าหนดในบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ย
พระราชบญัญติัน้ี 

ขอ้  65  ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปีแรกตอ้งเสียภาษีอยา่งไร 
ก.  ให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วนัส้ินปีของปีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายนั้น 
ข. ให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเร่ิมตดิตั้งหรือแสดงตนถึงวนัส้ินปี 
ค. ให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วนัท่ีท  าการติดตั้งแลว้เสร็จหรือวนัท่ีไดมี้การแสดงป้ายนั้น 
ง. ให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วดัท่ีมีการร้ือถอนหรือเสร็จส้ินการแสดงป้ายนั้น 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !   มาตรา 7 วรรคหน่ึง ให้เจา้ของป้ายมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเวน้ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสีย
ภาษีป้ายตั้งแต่วนัเร่ิมตดิตั้งหรือแสดงจนถึงวนัส้ินปี...” 
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ขอ้  66  ฐานภาษีป้าย เรียกเก็บโดยพิจารณาจากส่วนใด 
ก. เรียกเก็บจากขนาดของป้าย 
ข. เรียกเก็บจากชนิดของป้าย 
ค. เรียกเกบ็ขนาดของป้ายและชนิดของป้าย 
ง. เรียกเก็บจากสถานท่ีติดตั้งป้าย 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค!  มาตรา  7 วรรคสอง  ประกอบบญัชีอตัราภาษีป้าย “การค านวณพืน้ทีภ่าษีป้าย ให้ค  านวณตามบญัชีอตัราป้าย (6) และ (7) 
ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

ขอ้  67  นายด า  ติดตั้งป้ายบนท่ีดินของนาย แดง ซ่ึงป้ายนั้นมีพ้ืนท่ีเกิน  2  ตารางเมตร ป้ายดงักล่าวตอ้งจดัให้มีลกัษณะอยา่งไร 
ก. ต้องมช่ืีอและทีอ่ยู่เจ้าของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยทีชั่ดเจนทีมุ่มขาวด้านล่างของป้าย 
ข. ตอ้งมีช่ือและท่ีอยูเ่จา้ของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยท่ีชดัเจนท่ีมุมซา้ยดา้นล่างของป้าย 
ค. ตอ้งมีช่ือและท่ีอยูเ่จา้ของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยท่ีชดัเจนท่ีมุมขวาดา้นบนของป้าย 
ง. ตอ้งมีช่ือและท่ีอยูเ่จา้ของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยท่ีชดัเจนท่ีมุมซา้ยดา้นบนของป้าย 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !   มาตรา  7 วรรคสาม  “ป้ายท่ีติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยข์องบุคคลอ่ืนและมีพ้ืนท่ีเกนิสองตารางเมตรตอ้งมีช่ือและท่ีอยูข่อง
เจา้ของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยทีชั่ดเจนทีมุ่มขวาด้านล่างของป้าย 

ขอ้ 68  ขอ้ความใดในป้ายท่ีไดรั้บการยกเว้นภาษีป้าย 
ก. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศและหรือปนกบัภาพ และหรือเคร่ืองหมายอ่ืน 
ข. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ 
ค. ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรอเคร่ืองหมายใดๆ  หรือไม่ 
ง. ป้ายทีม่ช่ืีอและทีอ่ยู่ของเจ้าของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยทีมุ่มขวาด้านล่างของป้าย ในกรณตีดิตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของ
บุคคลอืน่และมพีืน้ทีเ่กนิสองตารางเมตร 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   มาตรา  7 วรรคสามตอนทา้ย  “ป้ายท่ีติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยข์องบุคคลอ่ืนและมีพ้ืนท่ีเกินสองตารางเมตรตอ้งมีช่ือและ
ท่ีอยูข่องเจา้ของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยท่ีชดัเจนท่ีมุมขวาดา้นล่างของป้าย และให้ขอ้ความดงักล่าวไดรั้บการยกเว้นภาษีป้ายตา
หลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฏกระทรวง” 

ขอ้ 69  กรณีเจา้ของป้ายไม่ตอ้งเสียภาษีป้ายส าหรับป้ายตามขอ้ใด 
ก. ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้หรือท่ีส่ิงหุ้มห่อหรือบรรจุสินคา้ 
ข. ป้ายของราชการส่วนกลาง 
ค. ป้ายธนาคารแห่งประเทศไทย 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   มาตรา 8  เจา้ของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายส าหรับป้าย ดงัต่อไปน้ี 
(1) ป้ายท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพและบริเวณโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
(2) ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้หรือท่ีส่ิงหุ้มห่อหรือบรรจุสินคา้ 
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(3) ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว 
(4) ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คน หรือสัตว ์
(5) ป้ายท่ีแสดงไวภ้ายในอาคารท่ีใชป้ระกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน 
ทั้งน้ี เพ่ือหารายได ้และแต่ละป้ายมีพ้ืนท่ีไม่เกินท่ีก าหนดไวก้ฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฏหมายว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
(6) ป้ายของส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฏหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน 
(7) ป้ายขององคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าดว้ยการ 

นั้น ๆ  และหน่วยงานท่ีนารายไดส่้งรัฐ 
(8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์และบรรษทัเงินทุน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(9) ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรือนเอกชนหรือสถานบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฏหมายว่าดว้ย

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีแสดงไว ้ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
(10) ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตรซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิดจากการเกษตรของตน 
(11) ป้ายของวดั หรือผูด้  าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
(12) ป้ายของสมาคมหรือมลูนิธิ 
(13) ป้ายตามท่ีก าหนดในกฏกระทรวง 

ขอ้  70   กรณีใดท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไม่ตอ้งเสียภาษีป้าย 
  ก.  ป้ายนั้นได้แสดง ณ อาคารหรือบริเวณของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน 
  ข.  ป้ายนั้นไดแ้สดงไว ้ณ  บริเวณของสถานบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น และรวมถึงบริเวณใกลเ้คียงในระยะไม่เกิน 50  เมตร 

 ค.  ป้ายนั้นไดแ้สดงไว ้ณ อาคารหรือบริเวณของสถานบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นหรือบริเวณอสังหาริมทรัพยข์องบุคคลอ่ืน
ท่ีไดใ้ห้ความยนิยอมในการติดตั้งหรือแสดงป้ายนั้น 

  ง.ป้ายนั้นไดแ้สดง ณ อาคารหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน 
เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !   มาตรา 8  เจา้ของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายส าหรับป้าย ดงัต่อไปน้ี 
(1) ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรือนเอกชนหรือสถานบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฏหมายว่าดว้ย

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีแสดงไว ้ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

ขอ้  71   บริษทั ก. ไดต้ั้งตั้งป้ายโฆษณาเชิญชวนเท่ียวงานแสดงสินคา้ บริษทั ก. ซ่ึงจดัข้ึนในวนัท่ี 1 มกราคม 2561  ณ.พทัยาใต ้
จงัหวดัชลบุรี  ไว ้ณ ศนูยก์ารคา้แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  อยากทราบว่ารายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีป้ายเป็นของเขตราชการส่วน
ใด 

ก.  ส านกัเขตจตุจกัร 
ข. เขตกรุงเทพมหานคร 
ค. เขตเมืองพทัยา 
ง. เขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี  

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !    มาตรา 9* ภาษีป้ายท่ีเก็บในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 
 
 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 33 
 

33 

ขอ้   72  ผูใ้ดไม่มีอ านาจแต่งแต่งพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 
ก.  ประธานกรรมการสุขาภิบาล 
ข. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ค. ปลดัอ าเภอ 
ง. ผูว้่าราชการจงัหวดั  

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา 10* ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ  านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติั 

ขอ้  73  การส่งหนงัสือแจง้การประเมินให้ส่งในเวลาใด 
ก.  ระหว่างพระอาทติย์ขึน้และพระอาทติย์ลง หรือเวลาท าการของผู้รับ 
ข. วนัท่ีเจา้พนกังานปฏิบติัราชการ 
ค. ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีใชดุ้ลพินิจในการส่ง 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง  

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !   มาตรา   11  การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใดให้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) ให้ส่งในเวลากลางวนัระหว่างพระอาทติย์ขึน้และพระอาทติย์ตกหรือในเวลาท าการของผู้รับ 
(2) ให้ส่ง ณ สถานการคา้ สถานประกอกิจการหรือท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บ โดยจะส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียนกไ็ด้ 
***ถา้ไม่พบผูรั้บ ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บ ให้ส่งแก่ผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ซ่ึงอยูห่รือท างาน ร 
สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้น*** 

ขอ้  74  ขอ้ใดไม่จัดอยูใ่นสถานท่ีท่ีให้ท  าการส่งค าสั่งเป็นหนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด 
ก. ณ ภูมลิ าเนาของผู้รับ 
ข. ณ ท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บ 
ค. ณ สถานการคา้ของผูรั้บ 
ง. ณ สถานประกอบกิจการของผูรั้บ 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !   มาตรา   11  การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใดให้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(2)ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอกจิการหรือทีอ่ยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้

ขอ้  75  กรณีท่ีการส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใดไม่พบผูรั้บอยู ่ณ สถานท่ีจดัส่งไป 
บุคคลใดมีสิทธิรับหนงัสือดงักล่าวไวแ้ทน 

 ก. บุคคลซ่ึงไม่เป็นคนไร้ความสามารถ ซ่ึงอยูห่รือท างาน ณ สถานท่ีท่ีจดัส่งไป 
  ข. บุคคลซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 15  ปี ข้ึนไป ซ่ึงอยูห่รือท างาน ณ สถานท่ีท่ีจดัส่งไป 
  ค. บุคคลซ่ึงเป็นตวัแทน หรือ ไดรั้บมอบหมายจากผูรั้บ ซ่ึงอยูห่รือท างาน ณ สถานท่ีท่ีจดัส่งไป 
  ง.  บุคคลผู้บรรลุนินิภาวะแล้ว ซ่ึงอยู่หรือท างาน ณ สถานทีท่ีจ่ัดส่งไป 

เฉลย ง. 
 
 

ช้ีทริค !    มาตรา 11 การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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(1) ให้ส่งในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของผูรั้บ 
(2)  ให้ส่ง ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการหรือท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บ โดยจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได้ 

ถา้ไม่พบผูรั้บ ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บ ให้ส่งแก่ผู้บรรลุนิตภิาวะแล้ว ซ่ึงอยู่หรือท างาน 
ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้นถา้ไม่สามารถจะส่งตามวิธีดงักล่าวได ้ให้ปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ี
เห็นไดง่้าย ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้น หรือลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนั
อยา่งนอ้ยสองฉบบั เม่ือไดป้ฏิบติัตามวิธีน้ีแลว้ และเวลาไดล่้วงพน้ไปไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการ 
ให้ถือว่าบุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือนั้นแลว้ 

ขอ้  76  กรณีท่ีมีการส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ไม่พบตวัผูรั้บและไม่มีผูรั้บไว้
แทนการส่งหนงัสือดงักล่าวตอ้งด าเนินการอยา่งไร 

  ก. ให้ปิดหนงัสือดงักล่าวไวท่ี้เห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีท่ีออกหนงัสือนั้น 
  ข. ให้เปิดหนงัสือดงักล่าวไวท่ี้เห็นไดง่้าย ณ เขตราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอ  านาจเก็บภาษีป้าย 
  ค.  ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า สถานประกอบกจิการ หรือทีอ่ยู่อาศัยของผู้รับ 
  ง.  ให้ปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีเห็นไดง่้าย ณ ศาลท่ีเป็นภูมิล  าเนาของผูรั้บ 

เฉลย ค. 
ช้ีทริค !    มาตรา 11 วรรคสาม การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวธิีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในทีเ่ห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า สถานประกอบกจิการ หรือที่
อยู่อาศัยของผูน้ั้น หรือลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยสองฉบบั เม่ือไดป้ฏิบติัตามวิธีน้ีแลว้ และเวลาไดล่้วง
พน้ไปไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการให้ถือว่าบุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือ 
 
ขอ้  77   หากในการส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ไม่พบตวัผูรั้บ และไม่มีผูรั้บไว้
แทน จึงใชว้ิธีการลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพ ์วิธีดงักล่าวมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร 

 ก.  ลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัสองฉบบั 
 ข. ลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัสามฉบบั 
 ค. ลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยสองฉบับ 
 ง.  ลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยสามฉบบั 

เฉลย ค. 
ช้ีทริค !    มาตรา 11 วรรคสาม การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

ถา้ไม่สามารถจะส่งตามวิธีดงักล่าวได ้ให้ปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีเห็นไดง่้าย ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือ
ท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยสองฉบับ เม่ือไดป้ฏิบติัตามวิธีน้ีแลว้ และเวลาไดล่้วง
พน้ไปไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการให้ถือว่าบุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือ 
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ขอ้  78   ในการส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด เม่ือไม่พบตวัผูรั้บและไม่มีผูรั้บไว้
แทน จึงไดมี้การด าเนินการปิดหนงัสือดงักล่าวหรือลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัตามท่ีกฏหมายก าหนด การปฏิบติั
ตามวิธีเช่นว่านั้นจะถือว่าบุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือดงักล่าวเม่ือใด 

  ก. เมือ่เวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวนันับแต่วนัที่ปฏบิัตกิาร ให้ถือว่าบุคคลน้ันได้รับหนังสือน้ันแล้ว 
  ข. เม่ือเวลาไดล่้วงพน้ไปไม่นอ้ยกว่าสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการ ให้ถือว่าบุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือนั้นแลว้ 
  ค. เม่ือเวลาไดล่้วงพน้ไปไม่นอ้ยกว่าสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการ ให้ถือว่าบุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือนั้นแลว้ 
  ง.  เม่ือเวลาไดล่้วงพน้ไปไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการ ให้ถือว่าบุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือนั้นแลว้ 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !    มาตรา 11 วรรคสาม การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

ถา้ไม่สามารถจะส่งตามวิธีดงักล่าวได ้ให้ปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีเห็นไดง่้าย ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือท่ี
อยูอ่าศยัของผูน้ั้น หรือลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยสองฉบบั เม่ือไดป้ฏิบติัตามวิธีน้ีแลว้ และเวลาได้ล่วง
พ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวนันับแต่วันทีป่ฏบิัตกิารให้ถือว่าบุคคลน้ันได้รับหนังสือ 

ขอ้  79  ในการยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งยืน่ในช่วงเวลาใด 
  ก. ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
  ข. ภายในเดือนมนีาคมของทุกปี 
  ค. ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
  ง. ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !   มาตรา   12 วรรคหน่ึง “ให้เจา้ของป้ายซ่ึงตอ้งเสียภาษีป้าย ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในเดือนมนีาคมของปี 

ขอ้  80  ในกรณีท่ีเจา้ของป้ายอยูน่อกประเทศไทย ผูใ้ดมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนในประเทศไทยเจา้ของป้าย 
  ก.  สามีภริยาหรือบุตรท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

ข.  ผูป้ระกอบกิจการแทนในประเทศไทย 
ค.  ส านกังานสาขาในประเทศไทย 
ง.  ตวัแทนหรือผู้แทนในประเทศไทย 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   มาตรา   12 วรรคสอง “ในกรณีท่ีเจา้ของป้ายอยูน่อกประเทศไทย ให้ตวัแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหนา้ท่ียืน่แบบ
แสดงรายการภาษีป้ายแทนเจา้ของป้าย” 

ขอ้  81  กรณีเจา้ของป้ายตาย บุคคลใดมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนผูต้าย 
  ก.ผู้จัดการมกดกหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก 

ข. ผูจ้ดัการมรดกหรือทายาทในกรณีท่ียงัไม่มีการแบ่งทรัพยม์รดก 
ค. ผูจ้ดัการมรดกหรือทายาทในกรณีท่ีมีการแบ่งทรัพยม์รดกแลว้ 
ง. ผู้จัดการมรดกหรือผู้จัดการทรัพย์สิน 

เฉลย   ก. 
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ช้ีทริค !   มาตรา   13 “ถา้เจา้ของป้ายตาย เป็นผูไ้ม่อยู ่เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสมารถ ให้
ผู้จัดการมกดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผูอ่ื้น ผูจ้ดัการทรัพยสิ์น 

 
ขอ้  82   เจา้ของป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายจะตอ้งเสียภาษีภายหลงัเดือนมีนาคม ตอ้งยืน่แบบแสดงภาษีต่อเจา้หนา้ท่ีภายในก่ีวนันบั
แต่วนัท่ีติดตั้งหรือแสดง 

ก.  15  วนั     ข.  30  วนั    ค. 45  วนั  ง. 60  วนั 
เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !   มาตรา   14  เจา้ของป้ายผูใ้ด 

(1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอนัตอ้งเสียภาษีภายหลงัเดือนมีนาคม 
(2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพ้ืนท่ี ขอ้ความ ภาพ และเคร่ืองหมายอยา่งเดียวกบัป้ายเดิม 
(3) เปล่ียนแปลงแกไ้ขพ้ืนท่ีป้าย ขอ้ความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายท่ีได ้เสียภาษีป้ายแลว้อนัเป็นเหตุให้ตอ้ง

เสียภาษีป้ายเพ่ิมเติม 
(4) ให้เจา้ของป้ายตาม (1) (2)  หรือ (3)  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ี

ติดตั้ง หรือแสดงป้าย หรือนบัแต่วนัเปล่ียนแปลง แกไ้ขความ ภาพ หรือ เคร่ืองหมายในป้ายเดิมแลว้แต่กรณี 

ขอ้  83  ป้ายประเภทใดท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเฉพาะปีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้าย 
ก. ป้ายท่ีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลงัเดือนมีนาคม 
ข. ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขพ้ืนท่ีป้าย ขอ้ความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายท่ีไดเ้สียภาษีแลว้ อนัเป็นเหตุให้ตอ้ง  
     เสียภาษีป้ายเพ่ิม 
ค. ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น 
ง. ป้ายทีต่ดิตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมพีืน้ที ่ข้อความภาพ และเคร่ืองหมายอย่างเดียวกบัป้ายเดิมทีไ่ด้เสีย
ภาษีป้ายแล้ว 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !    มาตรา 14* เจา้ของป้ายผูใ้ด 

(1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอนัตอ้งเสียภาษีภายหลงัเดือนมีนาคม 
(2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพ้ืนท่ี ขอ้ความ ภาพ และเคร่ืองหมายอยา่งเดียวกบัป้ายเดิมท่ีไดเ้สียภาษี
ป้ายแลว้ 
(3) เปลีย่นแปลงแก้ไขพืน้ทีป้่าย ข้อความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายทีไ่ด้เสียภาษีป้ายแล้ว อนัเป็นเหตุให้ต้อง
เสียภาษีป้ายเพิ่มขึน้ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าทีภ่ายในสิบห้า
วนันับแต่วนัที่ตดิตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วนัเปลีย่นแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายในป้ายเดิม แล้วแต่
กรณ ี

ขอ้  84  สถานท่ีใด ไม่ใช่ สถานท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
ก. ส านกังานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีป้ายติดตั้งหรือแสดงอยูใ่นเขตราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ข. ส านกังานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะไดก้ระท าในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ค. ส านักงานหรือทีว่่าการของราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์อนัเป็นสถานทีท่ีป้่ายนั้นตดิตั้ง
หรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 
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ง. สถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนด โดยประกาศให้โฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ประกาศหรือโฆษณา 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !      มาตรา 15* ให้เจา้ของป้ายหรือผูซ่ึ้งเจา้ของป้ายมอบหมายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ี
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ส านักงานหรือทีว่่าการของราชการส่วนท้องถิ่นทีป้่ายน้ันตดิตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 
(2) ส านกังานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะไดก้ระท าในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
(3) สถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศหรือ
โฆษณา 
 
ขอ้ 85  ในกรณีท่ีมีการโอนป้าย ให้ผูรั้บโอนแจง้การรับโอนเป็นหนงัสือต่อเจา้หนา้ท่ีภายในก าหนดก่ีวนันบัแต่วนัรับโอน 

ก 15  วนั     ข.  30  วนั    ค. 45  วนั  ง. 60  วนั 
เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !   มาตรา   16 “ ในกรณีรับโอนป้าย ให้ผูรั้บโอนแจง้การรับโอนเป็นหนงัสือต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในสามสิบวนันับแต่
วนัโอน” 

ขอ้  86   การค านวณภาษีป้ายในกรณีเป็นป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดได้ มีหลกัเกณฑใ์นการค านวณอยา่งไร 
ก. เอาส่วนกวา้งคูณดว้ยส่วนยาวขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนติเมตร 
ข. เอาส่วนกวา้งคูณดว้ยส่วนยาวคูณดว้ยส่วนสูงของขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนติเมตร 
ค. เอาส่วนกว้างทีสุ่ดคูณด้วยส่วนยาวทีสุ่ดของขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนตเิมตร 
ง. เอาส่วนกวา้งท่ีสุดคูณดว้ยส่วนยาวท่ีสุดคูณดว้ยส่วนสูงท่ีสุดของขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนติเมตร 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !   มาตรา   17  ประกอบบญัชีอตัราภาษีป้าย (6) “พ้ืนท่ีของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือลกัษณะอยา่งไรให้ค  านวณดงัน้ี 

 1.ถา้เป็นป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดไดใ้ห้เอาส่วนทีก่ว้างที่สุดคูณด้วยส่วนทีย่าวทีสุ่ดของขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนตเิมตร” 

ขอ้  87  การคิดอตัราภาษีป้ายส าหรับป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้นให้คิดอตัราเท่าใด 
ก.  ให้คดิอตัรา 10 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนตเิมตร 
ข. ให้คิดอตัรา  20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ค. ให้คิดอตัรา 100  บาท  ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ง. ให้คิดอตัรา 200  บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !   มาตรา   17  ประกอบบญัชีอตัราภาษีป้าย (1) “ ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น ให้คดิอตัรา 10  บาท ต่อห้าร้อยตาราง 
เซนตเิมตร 

ขอ้  88   การคิดอตัราภาษีป้ายส าหรับป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศหรือปนกบัภาพและเคร่ืองหมายอ่ืนให้คิด ในอตัรา
เท่าใด 

ก. ให้คิดอตัรา 10 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ข. ให้คิดอตัรา  20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
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ค. ให้คดิอตัรา 100  บาท  ต่อห้าร้อยตารางเซนตเิมตร 
ง. ให้คิดอตัรา 200  บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !   มาตรา   17  ประกอบบญัชีอตัราภาษีป้าย (2) “ ป้ายท่ีมีอกัษรไทย ปนกบัอกัษรต่างประเทศและหรือปนกบัภาพและหรือ
เคร่ืองหมายอืน่ ให้คดิอตัรา 100 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนตเิมตร” 

ขอ้  89   การคิดอตัราภาษีป้ายส าหรับป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่   ให้คิดในอตัราเท่าใด 
ก. ให้คิดอตัรา 10 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ข. ให้คิดอตัรา  20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ค. ให้คิดอตัรา 100  บาท  ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ง. ให้คดิอตัรา 200  บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนตเิมตร 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   มาตรา   17  ประกอบบญัชีอตัราภาษีป้าย (3)(ก) “ ป้ายทีไ่ม่มอีกัษรไทยไม่ว่าจะมภีาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ให้คิด
อตัรา 200  บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนตเิมตร ” 

ขอ้  90  การคิดอตัราภาษีป้ายส าหรับป้ายท่ีมีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ต ้หรือต า่กว่าอักษรต่างประเทศ  ให้คิดในอตัรา
เท่าใด 

ก. ให้คิดอตัรา 10 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ข. ให้คิดอตัรา  20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ค. ให้คิดอตัรา 100  บาท  ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ง. ให้คดิอตัรา 200  บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนตเิมตร 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   มาตรา   17  ประกอบบญัชีอตัราภาษีป้าย (3)(ข) “ ป้ายทีไ่ม่มอีกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต า่กว่าอกัษร
ต่างประเทศ ให้คดิอตัรา 200  บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนตเิมตร ” 

ขอ้  91   หากมีการค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ มีเศษเกินก่ึงหน่ึงของห้าร้อยตารางเซนติเมตร จะค านวณอยา่งไร 
ก. ให้ค านวณตามอตัราส่วนโดยเฉล่ียจากห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ข. ให้ค านวณโดยนับเป็นห้าร้อยตารางเซนตเิมตร 
ค. ให้ค  านวณโดยให้คิดเศษท่ีเกินนั้นในอตัราเหมาจ่าย 100 บาท 
ง. ให้ปัดท้ิงเศษท่ีเกินก่ึงหน่ึงนั้น 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !   มาตรา   17  ประกอบบญัชีอตัราภาษีป้าย (7) “ป้ายตาม (1) (2) (3)  หรือ (4) เม่ือค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ 

(ก) ถา้มีเศษเกินก่ึงหน่ึงของห้าร้อยตารางเซนติเมตร ให้นบัเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

ขอ้  92    หากมีการค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ มีเศษแต่ไม่เกินก่ึงหน่ึงจะค านวณอยา่งไร 
ก. ให้ค านวณตามอตัราส่วนโดยเฉล่ียจากห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ข. ให้ค านวณโดยนบัเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
ค. ให้ค  านวณโดยให้คิดเศษท่ีเกินนั้นในอตัราเหมาจ่าย 100   บาท 
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ง. ให้ปัดทิง้เศษทีเ่กนิกึง่หนึ่งนั้น 
เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   มาตรา   17  ประกอบบญัชีอตัราภาษีป้าย (7) “ป้ายตาม (1) (2)  (3) หรือ (4) เม่ือค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ 

  (ก)....ถา้ไม่เกินก่ึงหน่ึงให้ปัดท้ิง” 

ขอ้   93   หากมีการค านวณป้ายนั้นแลว้ ปรากฏว่าอตัราภาษีท่ีตอ้งเสียนั้นต ่ากว่าป้าย 200 บาท จะค านวณอยา่งไร 
ก. ให้ไดรั้บยกเวน้การเสียภาษีป้าย 
ข. ให้เสียภาษีป้ายตามอตัราพ้ืนท่ีท่ีค  านวณไดจ้ริง 
ค. ให้เสียภาษีป้ายละ 100  บาท  
ง. ให้เสียภาษีป้ายละ 200  บาท  

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   มาตรา   17  ประกอบบญัชีอตัราภาษีป้าย (7) “ป้ายตาม (1) (2)  (3) หรือ (4) เม่ือค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ 

(ข) ถ้ามอีตัราทีต้่องเสียภาษีต า่กว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200  บาท 

ขอ้   94   ในกรณีท่ีหาตวัเจา้ของป้ายไม่พบ และป้ายนั้นยงัไม่การเสียภาษี ผูใ้ดมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายนั้นต่อไป 
ก. ผู้ครอบครองป้าย 
ข. ผูเ้ป็นเจา้ของอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู ่
ค. ผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู ่
ง. ทายาทของเจา้ของป้าย 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !   มาตรา   18   ในกรณีท่ีปรากฏว่าเจา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีว่าไม่มีผูย้ืน่แบบแสดงรายการส าหรับภาษีป้ายใดเม่ือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได ้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย... 

ขอ้  95  กรณีใดเป็นเหตุท าให้เจา้ของผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูต่อ้งมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายแทนเจา้ของ
ป้าย 

ก. กรณีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได ้
ข. กรณไีม่อาจหาตวัเจ้าของป้ายน้ันได้และไม่อาจหาตวัผู้ครอบครองป้ายน้ันได้ 
ค. กรณีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นไดแ้ละเจา้ของป้ายไม่มีทายาท 
ง. กรณีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นตาย 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !   มาตรา   18 ตอนทา้ย    ถา้ไม่อาจหาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้นได ้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือทีด่ินทีป้่ายน้ัน
ตดิตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีป้ายตามล าดับ 

ขอ้  96   ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายตอ้งช าระภาษีป้าย ณ ท่ีใด 
ก. ณ  สถานทีท่ีไ่ด้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ 
ข. ณ สถานท่ีท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู ่
ค. ณ เขตราชการส่วนทอ้งถ่ินตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก  าหนด 
ง. ณ สรรพากรเขตซ่ึงอยูใ่นทอ้งท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู ่
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เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !   มาตรา   19  วรรคหน่ึง “ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายช าระภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ีท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายไว ้หรือ ณ  สถานทีอ่ืน่ใดทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีก่ าหนด 

ขอ้  97   การช าระภาษีป้ายตอ้งช าระภายในก าหนดเวลาใด 
ก. ตอ้งช าระภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
ข. ตอ้งช าระภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
ค. ต้องช าระภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่ได้รับแจ้งการประเมนิ 
ง. ตอ้งช าระภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !   มาตรา   19  วรรคหน่ึงตอนทา้ย “ ทั้งน้ี ภายในสิบห้าวนันับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งการประเมนิ และให้ถือวา่วนัท่ีช าระภาษีต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีวนัช าระภาษีป้ายดว้ย 

ขอ้  98  ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการช าระภาษีป้าย 
ก. ช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ข. ช าระโดยวิธีการส่งตัว๋แลกเงินของธนาคารท่ีสั่งจ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งโดยส่งทางไปรษณีย ์
     ลงทะเบียน 
ค. ช าระโดยวธิีการส่งเช็คของธนาคารทีส่ั่งจ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นทีเ่กีย่วข้องโดยส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียน 
ง. ช าระโดยวิธีการส่งธนาณติัไปยงัสถานท่ีท่ีไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว ้

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !   มาตรา   19  วรรคสอง “การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยวิธีการส่งธนาณติัหรือตัว๋แลกเงินของธนาคารท่ีสั่งจ่ายเงินให้แก่
ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ไปยงัสถานท่ีตามวรรคหน่ึง โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดแทนการช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ได ้และให้ถือว่าวนท่ีไดท้  าการส่งดงักล่าวเป็นวนัช าระภาษีป้าย” 

  

ขอ้   99  กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายอาจขอผอ่นช าระภาษีป้ายออกเป็น 3 งวด ๆ ละ เท่า ๆ กนัไดน้ั้น ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระนั้นตอ้งมี
จ านวนตั้งแต่เท่าใดข้ึนไป 

ก. ถา้ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระมีจ านวนตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป 
ข. ถา้ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระมีจ านวนตั้งแต่ห้าพนับาทข้ึนไป 
ค. ถ้าภาษีป้ายทีต้่องช าระมจี านวนตั้งแต่สามพันบาทขึน้ไป 
ง. ถา้ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระมีจ านวนตงัแต่หน่ึงพนับาทข้ึนไป 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !   มาตรา   19  ทวิ “ถา้ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระมีจ านวนตั้งแต่สามพันบาทข้ึนไปผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายจะขอผอ่นช าระเป็นสาม
งวด  งวดละเท่า ๆ กนัก็ได ้
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ขอ้  100   ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายตอ้งแสดงหลกัฐานการเสียภาษีป้ายไวท่ี้ใด 
ก. แสดงไว้ ณ ทีเ่ปิดเผยในสถานทีป่ระกอบการค้าหรือประกอบกจิการ 
ข. แสดงไว ้ณ สถานท่ีท่ีมีการติดตั้งหรือแสดงป้ายดงักล่าว 
ค. แสดงไว ้ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีอยูอ่าศยัหรือสถานท่ีประกอบกิจการ 
ง. แสดงไว ้ณ สถานประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการอนัเป็นตวัแทน 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !   มาตรา   19  ตรี “ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายแสดงหลกัฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ทีเ่ปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือ
ประกอบกจิการ 

ขอ้  101   หากพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดแ้จง้การประเมินภาษีป้ายแก่ผูใ้ดแลว้และผูน้ั้นมิไดช้ าระภาษีภายในเวลาท่ีก าหนดจะมีผล
อยา่งไร 

ก. ถือเสมือนว่าไม่ไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไวเ้ลย 
ข. ถือว่าเป็นภาษีป้ายค้างช าระ 
ค. ถือว่าผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายจงใจไม่ช าระภาษีป้ายนั้น 
ง. ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายนั้นตอ้งเสียภาษีเงินเพ่ิมร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !   มาตรา  20 “ภาษีป้ายจ านวนใดท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดแ้จง้การประเมินแลว้ถา้มิไดช้ าระภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ถือเป็น
ภาษีป้ายค้างช าระ 

ขอ้  102  ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้งเก่ียวกบัภาษีคา้งช าระ 
ก. ถา้มิไดช้ าระภายในเวลาท่ีก าหนด 
ข. เจา้หนา้ท่ีสามารถยดึอายดั ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยดึ 
ค. การยดึจะท าไดเ้ม่ือมีการเตือนเป็นหนงัสือไปยงัผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายช าระภายใน 7 วนั นบัแต่วนัรับหนงัสือ  
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   มาตรา   21 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอี านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ เพ่ือนาเงินมาช าระค่าภาษีป้ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายโดยมิตอ้งขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยดึ ทั้งน้ีตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 การยดึทรัพยสิ์นจะกระท าไดเ้ม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนงัสือให้ผมีูหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายช าระภาษีท่ีคา้งช าระภายในก าหนดไม่
น้อยกว่าเจ็ดวนันับแต่วนัทีรั่บหนังสือนั้น 

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจะกระท ามิไดใ้นระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 30  มาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 
33  เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นของเสียง่าย 

วิธีการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เพ่ือให้ไดรั้บภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ  ให้นาวิธีการในการประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ขอ้   103   การยดึทรัพยสิ์นจะกระท าไดต่้อเม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนงัสือให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายช าระภาษีป้ายท่ีคา้งช าระภายใน
ก าหนดก่ีวนั 

ก.  5  วนั  ข. 7  วนั  ค.  10  วนั  ง. 15  วนั 
เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !    มาตรา   21 ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูมี้หนา้ท่ี
เสียภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ เพ่ือนาเงินมาช าระค่าภาษีป้ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายโดยมิตอ้งขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยดึ ทั้งน้ีตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
 การยดึทรัพยสิ์นจะกระท าไดเ้ม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนงัสือให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายช าระภาษีท่ีคา้งช าระภายในก าหนดไม่
น้อยกว่าเจ็ดวนันับแต่วนัทีรั่บหนังสือนั้น 

การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจะกระท ามิไดใ้นระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 30  มาตรา 31 มาตรา 32 หรือมาตรา 
33  เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นของเสียง่าย 

วิธีการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เพ่ือให้ไดรั้บภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ  ให้นาวิธีการในการประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้   104   วธีิการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ให้นาวิธีการตามกฎหมายใดมาใชบ้งัคบั 
ก. ประมวลกฎหมายอาญา   ข. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  ค. ประมลกฎหมายแพ่ง   ง. ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   อธิบายตาม  มาตรา   21  ....”วธีิการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เพ่ือให้ไดรั้บภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ  ให้นาวิธีการ
ในการประมวลกฏหมายวธิีพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม… 

 
ขอ้ 105  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นประเภทใดท่ีสามารถขายทอดตลาดไดแ้มอ้ยูใ่นระยะเวลาอุทธรณ์ 

  ก. เป็นทรัพยอ์นัตรายโดยสภาพ 
  ข. เป็นทรัพยอ์นัตรายโดยอาการกลไกของทรัพยน์ั้น 
  ค. เป็นทรัพย์สินทีเ่ป็นของเสียง่าย 
  ง. เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมลูค่าไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

เฉลย ค. 
ช้ีทริค !   อธิบายตาม  มาตรา   21  วรรคสาม “การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจะกระท ามิไดใ้นระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา 30  
มาตรา  31  มาตรา  32 หรือมาตรา  33  เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นจะเป็นของเสียง่าย 

 
ขอ้   106   ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเงินท่ีไดรั้บจากการขายทอดตลาด 

ก. ให้หักไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการยดึ อายดัหรือการขายทอดตลาด 
ข. กรณีท่ีหักค่าใชจ่้ายแลว้นาไปช าระค่าภาษีป้าย 
ค. กรณีท่ีไดช้ าระค่าภาษีป้ายแลว้ ถา้ยงัมีเงินเหลืออยูใ่ห้คืนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นนั้น 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
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ช้ีทริค !      มาตรา   22  เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยดึ อายดัหรือขายทอดตลาด เหลือ
เท่าใดให้ช าระเป็นค่าภาษีป้าย ถา้ยงัมเีงินเหลอือยู่อกีให้คนืแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น 

 
ขอ้ 107   เม่ือไดมี้การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นไวแ้ลว้ หากต่อมาไดมี้การช ารุภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการ
ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยครบถว้นก่อนการขายทอดตลาด ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะตอ้งมีค าสั่งอยา่งใด 

ก. มคี าส่ังถอนการยดึหรืออายดันั้น 
ข. มีค าสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยน์ั้น 
ค. มีค าสั่งยกเลิกการยดึหรืออายดันั้น 
ง. มีค าสั่งให้ปล่อยทรัพยท่ี์ยดึหรืออายดันั้น 

เฉลย ก.   
ช้ีทริค !      มาตรา 23* เม่ือไดมี้การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นไวต้ามมาตรา 21วรรคหน่ึงแลว้ ถา้ไดมี้การช าระภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยครบถว้นก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซ่ึงผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายส่ังถอนการยดึหรืออายดันั้น 
 
ขอ้  108   ผูใ้ดเสียภาษีโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย หรือเสียเกินท่ีจะตอ้งเสียสามารถยืน่ขอรับเงินคืนไดภ้ายในก าหนดเวลานบัแต่วนัท่ี
เสียภาษีป้าย 

ก.  3  เดือน  ข.  6  เดือน  ค. 9  เดือน  ง. 1  ปี 
เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !      มาตรา   24  ผูใ้ดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกว่าท่ีควรตอ้งเสีย ผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินคืน 
การขอรับเงินคืน ให้ยืน่ค  าร้องต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย ในการ
น้ีให้ผูย้ืน่ค  าร้องส่งเอกสาร หลกัฐานหรือค าช้ีแจงใด ๆ ประกอบค าร้องดว้ยเม่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย
เห็นว่าผูย้ืน่ค  าร้องมีสิทธิไดรั้บเงินคืน ให้สั่งคืนเงินให้โดยเร็ว และแจง้ให้ผูย้ืน่ค  าร้องทรายเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่
วนัทีไ่ด้รับแจ้ง 

ขอ้   109   กรณีท่ีมีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด จะตอ้งเสียเงินเพ่ิมในอตัราเท่าใด 
ก. ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินทีต้่องเสียภาษี  
ข. ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสามต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 
ค. ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 
ง. ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !      มาตรา 25 ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายในกรณีและอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย เวน้แต่กรณี

ท่ีเจา้ของป้ายไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดแ้จง้ให้ทราบถึงการละเวน้นั้นให้เสียเงินเพ่ิมร้อย
ละห้าของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 
(2) ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบ
ของภาษีป้ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกตอ้งก่อนท่ีพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 
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(3)* ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินทีต้่องเสียภาษีป้าย เศษของเดือน
ให้นบัเป็นหน่ึงเดือนทั้งน้ี ไม่ให้นาเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามอนุมาตราน้ีดว้ย 

ขอ้   110   กรณีท่ียืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกตอ้ง ท าให้จ  าวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีลดลง เจา้ของป้ายตอ้งเสียเงินเพ่ิมอยา่งไร 
ก. ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสอง ของภาษีป้ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
ข. ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสามของภาษีป้ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
ค. ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้า ของภาษีป้ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
ง. ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบ  ของภาษีป้ายทีป่ระเมนิเพิ่มเติม 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !      มาตรา 25 ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายในกรณีและอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

(1)ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย เวน้แต่
กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดแ้จง้ให้ทราบถึงการละเวน้นั้นให้เสียเงินเพ่ิม
ร้อยละห้าของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 
(2) ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของ
ภาษีป้ายทีป่ระเมนิเพิ่มเตมิ เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกตอ้งก่อนท่ีพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 
(3)* ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย เศษของเดือน
ให้นบัเป็นหน่ึงเดือนทั้งน้ี ไม่ให้นาเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามอนุมาตราน้ีดว้ย 

ขอ้   111   ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน 
ก. เขา้ไปในสถานท่ีประกอบการคา้ หรือประกอบกิจการคืนของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี 
ข. การเขา้ไปในสถานท่ี ตอ้งระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก 
ค. ออกค าสั่งเป็นหนงัสือเรียกผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายมาให้ถอ้ยค า 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา 27 ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 
 (1) เข้าไปในสถานทีป่ระกอบการค้าหรือประกอบกจิการอืน่เพื่อหารายได้ของผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีป้าย หรือบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบั
สถานท่ีดงักล่าว หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระอาทติย์ขึน้และพระอาทติย์ตก  
หรือในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบว่าผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายไดป้ฏิบติัการถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ 
(2) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือเรียกผูมี้หน้าทีเ่สียภาษีป้ายมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบญัชีหรือเอกสารเก่ียวกบัภาษีป้ายมาตรวจสอบภายใน
ก าหนดเวลาอนัสมควร 

 
ขอ้   112   ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจแจง้การประเมินยอ้นหลงัไดก่ี้ปี นบัแต่วนัท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ประเมิน 

ก.  3  ปี  ข. 4  ปี  ค. 5  ปี   ง.  10  ปี 
เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !      มาตรา    29  เม่ือปรากฏว่าเจา้ของป้ายมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่
ถูกตอ้ง  ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจแจง้การประเมินย้อนหลงัได้ไม่เกนิห้าปีนับแต่วนัท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 
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ขอ้   113   ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ท่ีไดรั้บแจง้การประเมินภาษีเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกตอ้งให้มีสิทธ์ิอุทธรณ์ภายในก าหนดก่ีวนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

ก.  15  วนั  ข.  30  วนั  ค.  45  วนั   ง.  90  วนั 
เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !      มาตรา    30  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีไดรั้บแจง้การประเมินภาษีป้ายแลว้เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์
การประเมินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายไดภ้ายในสามสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งการประเมนิ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้ยืน่ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้
ทุเลาการช าระภาษีป้าย เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ขอ้  114   ในบริเวณทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย วินิจฉยั อุทธรณ์ ใหเ้สร็จส้ินภายในก าหนดก่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
การอุทธรณ์ 

ก.  30   วนั  ข.   45  วนั  ค.   60 วนั   ง.  90  วนั 
เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !   มาตรา    32 ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายวินิจฉยัอุทธรณ์ให้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บการอุทธรณ์ และแจง้ค าวินิจฉยัพร้อมดว้ยเหตุผลเป็นหนงัสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์และพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดท้  าการประเมิน
โดยเร็ว 

ขอ้   115    ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธ์ิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาล 
ภายในก าหนดก่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์ 

ก.  15   วนั  ข.   30 วนั  ค.   45 วนั   ง.  60  วนั 
เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !    มาตรา   33 ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายโดยฟ้องเป็นคดี
ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการยกอุทธรณ์ตามมาตรา 31 วรรคสอง 

ขอ้   116  ในกรณีท่ีมีค าวินิจฉยัอุทธรณ์ถึงท่ีสุดให้คืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ผูอุ้ทธรณ์ ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
มอบหมายแจง้ให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในเวลาใดนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้  

ก.  ภายใน 6  เดือน   ข.   ภายใน 1  ปี  ค.   ภายใน 2 ปี  ง.  ภายใน 3 ปี 
เฉลย  ข. 

 
ช้ีทริค !      มาตรา   33 ทวิ ในกรณีท่ีมีค าวินิจฉยัอุทธรณ์ถึงท่ีสุดให้คืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ผูอุ้ทธรณ์ ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย
แจง้ให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบโดยเร็ว เพ่ือขอรับเงินคืนภายใน หนึ่งปีนับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง 

ขอ้  117   ผูใ้ดรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ให้ถอ้ยค าเทจ็เพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย  
ตอ้งระวางโทษตามขอ้ใด 

ก.  จ  าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่สามพนับาทถึงห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกินเกา้เดือน หรือปรับตั้งแต่ส่ีพนับาทถึงห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 46 
 

46 

 
ง. จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับตั้งแต่หกพนับาทถึงห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !      มาตรา   34 ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ให้ถอ้ยค าเทจ็ ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็ 
หรือนาพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือ
ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมืน่บาท   หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ขอ้   118  ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษตามขอ้ใด 
ก. ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่สามพนับาทถึงห้าหม่ืนบาท   
ข. ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ส่ีพนับาทถึงห้าหม่ืนบาท   
ค. ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมืน่บาท   
ง. ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หกพนับาทถึงห้าหม่ืนบาท   

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !      มาตรา   35  ผูใ้ดจงใจไมยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมืน่บาท 

ขอ้   119   ในกรณีมีผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ใครเป็นผูมี้อ  านาจเปรียบเทียบปรับ 
ก. ปลดักรุงเทพมหานคร   ข.ผูอ้  านวยการเขต 
ค.   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ง.ถูกทุกขอ้ 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !      มาตรา   38  ในกรณีมีผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย
เห็นว่าเป็นความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกหรือปรับและโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับสถานเดียวไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผูซ่ึ้งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจ

เปรียบเทียบ 
(2) ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ยกเวน้ เขตกรุงเทพมหานครให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายของแต่ละ

เขต เป็นผูมี้อ  านาจเปรียบเทียบ 
เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระค่าปับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกนัตามประมวล
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ้  120  ในกรณีผูก้ระท าความผดิเป็นนิติบุคคล บุคคลใดท่ีไม่อยูใ่นข่ายตอ้งรับโทษส าหรับความผดินั้น ๆ  ดว้ย 
  ก. กรรมการผูจ้ดัการของนิติบุคคลนั้น 
  ข. ผูจ้ดัการของนิติบุคคลนั้น 
  ค. ผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้น 
  ง.  ตวัแทนของนิตบุิคคลน้ัน 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !      มาตรา 39 ทวิ  “ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิซ่ึงตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นนิติบุคคล กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ  ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนมิไดรู้้เห็น
หรือยนิยอมในการกระท าความผดิของนิติบุคคลนั้น” 
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ขอ้  121   การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นประเภทใดท่ีสามารถขายทอดตลาดไดแ้มอ้ยูใ่นระยะเวลาอุทธรณ์ 
  ก. เป็นอนัตรายโดยสภาพ 
  ข. เป็นทรัพยอ์นัตรายโดยอาคารกลไกของทรัพยสิ์น 
  ค. เป็นทรัพย์สินทีเ่ป็นของเสียง่าย 
  ง. เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมลูค่าไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !      มาตรา  21 วรรคสาม  “การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นจะกระท ามิไดใ้นระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา  30   
มาตรา 31 มาตรา  32   หรือมาตรา  33  เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นจะเป็นของเสียง่าย” 
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พระราชบัญญตัภิาษีป้าย 

พ.ศ.2510 

------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 

เป็นปีท่ี 22 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ให้ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรแยกกฎหมายเก่ียวกบัภาษีป้ายออกจากประมวลรัษฎากรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติั

ข้ึนไวโ้ดยค าแนะนาและยนิยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

           มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า "พระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ.2510" 

           มาตรา 2* พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2511 เป็นตน้ไป 

*[รก.2510/114/6พ./23 พฤศจิกายน 2510] 

            มาตรา 3 ให้ยกเลิกหมวด 5 ภาษีป้ายในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรบรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมี

บญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ให้ใชพ้ระราช 

บญัญติัน้ีแทน 

            มาตรา 4 เม่ือไดมี้พระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว่าดว้ย

เทศบาล บรรดาอ านาจหนา้ท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรี

มอบหมาย 

           มาตรา 5* ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี กบัให้มีอ  านาจออกกฎกระทรวงก าหนด

อตัราภาษีป้ายไม่เกินอตัราท่ีก  าหนดไวใ้นบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ี และก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชบ้งัคบัได*้[มาตรา 5 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534]  

 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

------------------- 

มาตรา 6 ในพระราชบญัญติัน้ี 

             "ป้าย" หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ยีห่้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้

หรือโฆษณาการคา้หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ้ไม่ว่าจะไดแ้สดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน 

แกะสลกั จารึกหรือท าให้ปรากฏดว้ยวธีิอ่ืน 

 

              "ราชการส่วนทอ้งถ่ิน"* หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และ

องคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 
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*[บทนิยามน้ี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

               "เขตราชการส่วนทอ้งถ่ิน"* หมายความว่า 

               (1) เขตเทศบาล 

               (2) เขตสุขาภิบาล 

               (3) เขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

              (4) เขตกรุงเทพมหานคร 

              (5) เขตเมืองพทัยา 

              (6) เขตองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

*[บทนิยามน้ี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

            "ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน"* หมายความว่า 

             (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

             (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 

             (3) ผูว้่าราชการจงัหวดั ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

            (4) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

            (5) ปลดัเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 

            (6) หัวหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับ

ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น*[บทนิยามน้ี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

            "ปี" หมายความว่า ปีประดิทิน 

           "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

            มาตรา 7* ให้เจา้ของป้ายมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเวน้ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย

ตั้งแต่วนัเร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงวนัส้ินปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเร่ิมเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดท่ี

ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดทา้ยของปี 

            ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก  าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก  าหนดในบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

การค านวณพ้ืนท่ีภาษีป้าย ให้ค  านวณตามบญัชีอตัราภาษีป้าย (6) และ(7) ทา้ยพระราชบญัญติัน้ีป้ายท่ีติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยข์อง

บุคคลอ่ืนและมีพ้ืนท่ีเกินสองตารางเมตรตอ้งมีช่ือและท่ีอยูข่องเจา้ของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยท่ีชดัเจน 

ท่ีมุมขวาดา้นล่างของป้ายและให้ขอ้ความดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ภาษีป้ายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 7 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

              มาตรา 8 เจา้ของป้ายไม่ตอ้งเสียภาษีป้ายส าหรับป้ายดงัต่อไปน้ี 

              (1) ป้ายท่ีแสดงไว ้ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 

              (2) ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้หรือท่ีส่ิงหุ้มห่อหรือบรรจุสินคา้ 

              (3) ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว 

              (4)* ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คน หรือสัตว ์

 

              (5)* ป้ายท่ีแสดงไวภ้ายในอาคารท่ีใชป้ระกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ีรโหฐาน ทั้งน้ี เพ่ือ

หารายได ้และแต่ละป้ายมีพ้ืนท่ีไม่เกินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
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              (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดิน 

              (7) ป้ายขององคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าดว้ยการ 

นั้น ๆ และหน่วยงานท่ีนารายไดส่้งรัฐ 

             (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ และบรรษทั

เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

            (9)* ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ย

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว ้ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

           (10) ป้ายของผูป้ระกอบการเกษตรซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิดจากการเกษตรของตน 

           (11) ป้ายของวดั หรือผูด้  าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 

           (12) ป้ายของสมาคมหรือมลูนิธิ 

           (13) ป้ายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง*[ความใน (4)(5)และ(9) ของมาตรา 8 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย 

พระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

            มาตรา 9* ภาษีป้ายท่ีเก็บในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใด ให้เป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

*[มาตรา 9 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

            มาตรา 10* ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

*[มาตรา 10 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

            มาตรา 11 การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

             (1) ให้ส่งในเวลากลางวนัระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของผูรั้บ 

             (2) ให้ส่ง ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการหรือท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บ โดยจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได้ 

ถา้ไม่พบผูรั้บ ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บ ให้ส่งแก่ผูบ้รรลุนิติภาวะแลว้ ซ่ึงอยูห่รือท างาน ณ 

สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้นถา้ไม่สามารถจะส่งตามวิธีดงักล่าวได ้ให้ปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีเห็นได้

ง่าย ณ สถานการคา้ สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้น หรือลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยสอง

ฉบบั เม่ือไดป้ฏิบติัตามวิธีน้ีแลว้ และเวลาไดล่้วงพน้ไปไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการให้ถือว่าบุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือนั้น

แลว้  

 

หมวด 2 

การยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

-------------------- 

มาตรา 12 ให้เจา้ของป้ายซ่ึงจะตอ้งเสียภาษีป้าย ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย

ก าหนด ภายในเดือนมีนาคมของปีในกรณีท่ีเจา้ของป้ายอยูน่อกประเทศไทย ให้ตวัแทนหรือผูแ้ทนใน 

ประเทศไทยมีหนา้ท่ียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจา้ของป้าย 

 

                มาตรา 13 ถา้เจา้ของป้ายตาย เป็นผูไ้ม่อยู ่เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้
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ผูจ้ดัการมรดก ผูค้รอบครองทรัพยม์รดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผูอ่ื้น ผูจ้ดัการทรัพยสิ์น ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์แล้วแต่กรณี มีหนา้ท่ี

ปฏิบติัการตามมาตรา 12 แทนเจา้ของป้าย 

               มาตรา 14* เจา้ของป้ายผูใ้ด 

               (1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอนัตอ้งเสียภาษีภายหลงัเดือนมีนาคม 

               (2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพ้ืนท่ี ขอ้ความ ภาพ และเคร่ืองหมายอยา่งเดียวกบัป้ายเดิมท่ีไดเ้สียภาษีป้าย

แลว้ 

               (3) เปล่ียนแปลงแกไ้ขพ้ืนท่ีป้าย ขอ้ความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายท่ีไดเ้สียภาษีป้ายแลว้ อนัเป็นเหตุให้ตอ้ง

เสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึนให้เจา้ของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในสิบห้าวนันบัแต่

วนัท่ีติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนบัแต่วนัเปล่ียนแปลง แกไ้ขขอ้ความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายในป้ายเดิม แลว้แต่กรณี*[มาตรา 14 

แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

              มาตรา 14 ทว*ิ ป้ายตามมาตรา 14 (1) ให้เสียภาษีป้ายตามมาตรา 7ป้ายตามมาตรา 14 (2) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเฉพาะปีท่ี

ติดตั้ง หรือแสดงป้ายป้ายตามมาตรา 14 (3) ให้เสียภาษีตาม (5) ของบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ถา้เป็นป้ายท่ี

เปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ความ ภาพ และเคร่ืองหมายทั้งหมดให้เสียภาษีป้ายตามมาตรา 7*[มาตรา 14 ทวิ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญติัภาษีป้าย(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

             มาตรา 15* ให้เจา้ของป้ายหรือผูซ่ึ้งเจา้ของป้ายมอบหมายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ี

ดงัต่อไปน้ี 

              (1) ส านกังานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูใ่นเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

              (2) ส านกังานหรือท่ีว่าการของราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะไดก้ระท าในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

              (3) สถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนันบัแต่วนั

ประกาศหรือโฆษณา*[มาตรา 15 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

 

              มาตรา 16 ในกรณีท่ีมีการโอนป้าย ให้ผูรั้บโอนแจง้การรับโอนเป็นหนงัสือต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ภายในสามสิบวนันบัแต่

วนัรับโอน  

 

หมวด 3 

การประเมนิภาษีป้ายและการช าระภาษีป้าย 

-------------------------- 

มาตรา 17* ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีประเมินภาษีป้ายตามหลกัเกณฑก์ารค านวณภาษีป้ายท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีอตัราภาษี

ป้าย (6) และ (7) ทา้ยพระราชบญัญติัน้ีและตามอตัราภาษีป้ายท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแลว้แจง้การ 

ประเมินเป็นหนงัสือไปยงัเจา้ของป้าย*[มาตรา 17 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

                มาตรา 18* ในกรณีท่ีปรากฏแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีว่าไม่มีผูย้ืน่แบบแสดงรายการส าหรับภาษีป้ายใด เม่ือพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได ้ให้ถือว่าผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย ถา้ไม่ 

อาจหาตวัผูค้รองครองป้ายนั้นได ้ให้ถือว่าเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู ่เป็นผูมี้หนา้ท่ีเสีย 
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ภาษีป้ายตามล าดบั และให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมินภาษีป้ายเป็นหนงัสือไปยงับุคคลดงักล่าว 

*[มาตรา 18 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

                มาตรา 19* ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายช าระภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ สถานท่ีท่ีได้ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว ้

หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใดท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก  าหนด ทั้งน้ี ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน และให้ถือว่าวนัท่ีช าระ

ภาษีต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นวนัช าระภาษีป้ายการช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยวิธีการส่งธนาณติัหรือตัว๋แลกเงินของธนาคารท่ีสั่ง

จ่ายเงินให้แก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง ไปยงัสถานท่ีตามวรรคหน่ึง โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอ่ืนตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศก าหนดแทนการช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ได ้และให้ถือว่าวนัท่ีไดท้  าการส่งดงักล่าวเป็นวนัช าระภาษีป้าย*

[มาตรา 19 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

               มาตรา 19 ทว*ิ ถา้ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระมีจ านวนตั้งแต่สามพนับาทข้ึนไป ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายจะขอผอ่นช าระเป็นสาม

งวด งวดละเท่า ๆ กนัก็ไดโ้ดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบก่อนครบก าหนดเวลา 

ช าระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง  การผอ่นช าระภาษีตามวรรคหน่ึง ให้ช าระงวดท่ีหน่ึงก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษีตามมาตรา 

19 วรรคหน่ึง งวดท่ีสองภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึง และงวดท่ีสามภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ี

ตอ้งช าระงวดท่ีสองถา้ผูข้อผอ่นช าระภาษีไม่ช าระภาษีป้ายงวดหน่ึงงวดใดภายในก าหนด 

เวลาตามวรรคสอง ให้หมดสิทธิท่ีจะขอผอ่นช าระภาษี และให้นามาตรา 25 (3)มาใชบ้งัคบัส าหรับงวดท่ียงัมิไดช้ าระ 

*[มาตรา 19 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

               มาตรา 19 ตรี* ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายแสดงหลกัฐานการเสียภาษีป้ายไว ้ณ ท่ีเปิดเผยในสถานท่ีประกอบการคา้หรือ

ประกอบกิจการ*[มาตรา 19 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

               มาตรา 20 ภาษีป้ายจ านวนใดท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดแ้จง้การประเมินแลว้ ถา้มิไดช้ าระภายในเวลาท่ีก าหนด ให้ถือเป็น

ภาษีป้ายคา้งช าระ 

               มาตรา 21* ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้ยดึหรืออายดัและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูมี้หนา้ท่ี

เสียภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ เพ่ือนาเงินมาช าระค่าภาษีป้ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายโดยมิตอ้งขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยดึ ทั้งน้ี ตาม

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด*[มาตรา 21 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

                มาตรา 22 เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ให้หักไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการยดึ อายดั หรือขายทอดตลาด เหลือเท่าใด

ให้ช าระเป็นค่าภาษีป้าย ถา้ยงัมีเงินเหลืออยูอี่กให้คืนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นนั้น 

                มาตรา 23* เม่ือไดมี้การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นไวต้ามมาตรา 21วรรคหน่ึงแลว้ ถา้ไดมี้การช าระภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นโดยครบถว้นก่อนการขายทอดตลาด ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินมอบหมายสั่งถอนการยดึหรืออายดันั้น *[มาตรา 23 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

                มาตรา 24* ผูใ้ดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกว่าท่ีควรตอ้งเสีย ผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินคืน 

การขอรับเงินคืน ให้ยืน่ค  าร้องต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย ในการ

น้ีให้ผูย้ืน่ค  าร้องส่งเอกสาร หลกัฐานหรือค าช้ีแจงใด ๆ ประกอบค าร้องดว้ยเม่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย

เห็นว่าผูย้ืน่ค  าร้องมีสิทธิไดรั้บเงินคืน ให้สั่งคืนเงินให้โดยเร็ว และแจง้ให้ผูย้ืน่ค  าร้อง 

ทราบเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การกระท าใด ๆ เพ่ือให้เสียภาษีป้ายนอ้ยลงกวา่ท่ีไดเ้สียไปแลว้ให้มีผล

เม่ือเร่ิมตน้ปีภาษีป้าย*[มาตรา 24 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534]  

 

หมวด 4 
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เงินเพิ่ม 

---------------------------- 

   มาตรา 25 ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายในกรณีและอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย เวน้แต่

กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดแ้จง้ให้ทราบถึงการละเวน้นั้นให้เสียเงิน

เพ่ิมร้อยละห้าของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 

(2) ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ท าให้จ  านวนเงินท่ี 

จะตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษีป้ายท่ีประเมิน 

เพ่ิมเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ 

ถูกตอ้งก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 

(3)* ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย เศษของ

เดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือนทั้งน้ี ไม่ให้นาเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็นเงินเพ่ิมตามอนุมาตราน้ีดว้ย*[ความใน (3) 

ของมาตรา 25 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534]  มาตรา 26 เงินเพ่ิมตามมาตรา 25 ให้ถือว่า

เป็นภาษีป้าย 

 

หมวด 5 

พนักงานเจ้าหน้าที ่

------- 

มาตรา 27 ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจดงัต่อไปน้ี 

             (1) เขา้ไปในสถานท่ีประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดข้องผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย หรือบริเวณท่ีต่อเน่ือง

กบัสถานท่ีดงักล่าว หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเกบ็ภาษีป้ายในระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก  

หรือในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบว่าผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายไดป้ฏิบติัการถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ 

           (2) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือเรียกผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายมาให้ถอ้ยค าหรือให้ส่งบญัชีหรือเอกสารเก่ียวกบัภาษีป้ายมาตรวจสอบ

ภายในก าหนดเวลาอนัสมควร 

             มาตรา 28 ในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงบตัรประจ าตวัเม่ือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งร้องขอ 

บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

             มาตรา 29 เม่ือปรากฏว่าเจา้ของป้ายมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง ให้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจแจง้การประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินห้าปีนบัแต่วนัท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ 

การประเมิน  
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หมวด 6 

การอุทธรณ์ 

----------------------- 

มาตรา 30* ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีไดรั้บแจง้การประเมินภาษีป้ายแลว้เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์

การประเมินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีได ้

รับแจง้การประเมินการอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้ยืน่ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการช าระภาษีป้าย เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

*[มาตรา 30 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

             มาตรา 31* เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

หรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายอาจมีหนงัสือเรียกผูอุ้ทธรณ์มาให้ถอ้ยค าเพ่ิมเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งมา

เพ่ือประกอบการพิจารณาไดถ้า้ผูอุ้ทธรณ์ไม่ยืน่อุทธรณ์ภายในสามสิบวนัตามมาตรา 30 วรรคหน่ึงไม่ปฏิบติัตามหนงัสือเรียก ไม่

ยอมให้ถอ้ยค า หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

มอบหมายมีอ านาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได*้[มาตรา 31 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

              มาตรา 32*  ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายวินิจฉยัอุทธรณ์ให้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บอุทธรณ์ และแจง้ค าวินิจฉยัพร้อมดว้ยเหตุผลเป็นหนงัสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์และพนกังานเจา้หนา้ท่ี  

ซ่ึงไดท้  าการประเมินโดยเร็ว*[มาตรา 32 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

               มาตรา 33* ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายโดยฟ้องเป็นคดีต่อ

ศาลภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการยกอุทธรณ์ 

ตามมาตรา 31 วรรคสองการฟ้องคดีตามวรรคหน่ึงจะกระท าไดต่้อเม่ือไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 30 แลว้*

[มาตรา 33 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

              มาตรา 33 ทว*ิ ในกรณีท่ีมีค าวินิจฉยัอุทธรณ์ถึงท่ีสุดให้คืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ผูอุ้ทธรณ์ ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้ง

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายแจง้ให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

*[มาตรา 33 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534]  

 

หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 

------ 

มาตรา 34* ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ให้ถอ้ยค าเทจ็ ตอบค าถามด้วยถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็ หรือ

นาพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับตั้ง

แต่ห้าพนับาทถึงห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ*[มาตรา 34 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

              มาตรา 35* ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพนับาทถึงห้าหม่ืนบาท*[มาตรา 35 

แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

 

               มาตรา 35 ทว*ิ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 7 วรรคสาม ตอ้งระวางโทษปรับวนัละหน่ึงร้อยบาทเรียงรายวนัตลอดระยะเวลาท่ี
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กระท าความผดิ*[มาตรา 35 ทวิ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

                มาตรา 36* ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้ายตามมาตรา 19 ตรี ตอ้งระวางโทษ

ปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท*[มาตรา 36 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

                  มาตรา 37* ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติัการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 27 (1) หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา 27 (2) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้ง

ปรับ*[มาตรา 37 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

                  มาตรา 38* ในกรณีมีผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย

เห็นว่าเป็นความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกหรือปรับและโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจ

เปรียบเทียบสถานเดียวไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

                   (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผูว้่าราชการกรุงเทพนมหานครหรือผูซ่ึ้งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นผูมี้

อ  านาจเปรียบเทียบ 

                   (2) ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนยกเวน้เขตกรุงเทพมหานครให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย

ของแต่ละเขต เป็นผูมี้อ  านาจเปรียบเทียบเม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระเงินค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนั 

นบัแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามท่ี

เปรียบเทียบ หรือเม่ือยนิยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป  *[มาตรา 38 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

                  มาตรา 39* เงินค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น*[มาตรา 39 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

                  มาตรา 39 ทว*ิ ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิซ่ึงตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นนิติบุคคล กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าตนมิไดรู้้เห็น

หรือยนิยอมในการกระท าความผดิของนิติบุคคลนั้น*[มาตรา 39 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534]  

 

บทเฉพาะกาล 

----------------------- 

มาตรา 40 บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรท่ียกเลิกตามมาตรา 3ให้คงใชบ้งัคบัไดใ้นการเก็บภาษีป้ายจ านวนปีต่าง ๆ ก่อนวนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 
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บญัชีอตัราภาษีป้าย* 

------------------------- 

                   (1) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น ให้คิดอตัรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

                   (2) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่างประเทศและหรือปนกบัภาพและหรือเคร่ืองหมายอ่ืน ให้คิดอตัรา 100 บาทต่อห้าร้อยตาราง

เซนติเมตร 

                   (3) ป้ายดงัต่อไปน้ี ให้คิดอตัรา 200 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

                         (ก) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ หรือไม่ 

                         (ข) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากว่าอกัษรต่างประเทศ 

                  (4) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ซ่ึงมีขอ้ความ เคร่ืองหมายหรือภาพท่ีเคล่ือนท่ี หรือเปล่ียนเป็นขอ้ความ เคร่ืองหมายหรือภาพอ่ืนได ้

โดยเคร่ืองจกัรกลหรือโดยวิธีใด ๆ ให้คิดอตัราภาษีตามจ านวนขอ้ความ เคร่ืองหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาท่ีขอ้ความเคร่ืองหมาย หรือ

ภาพปรากฏอยูใ่นป้าย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดใน 

กฎกระทรวง ถา้ยงัไม่ไดอ้อกกฎกระทรวงให้คิดอตัราภาษีตามบญัชีอตัราภาษีป้ายน้ี 

                   (5) ป้ายท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามมาตรา 14 (3) ให้คิดอตัราตาม (1) (2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี และให้เสียเฉพาะ 

จ านวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

                   (6) พ้ืนท่ีของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือลกัษณะอยา่งไร ให้ค  านวณดงัน้ี 

                         (ก) ถา้เป็นป้ายท่ีมีขอบเขตก าหนดไดใ้ห้เอาส่วนกวา้งท่ีสุดคูณดว้ยส่วนยาวท่ีสุดของขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนติเมตร 

                         (ข) ถา้เป็นป้ายท่ีไม่มีขอบเขตก าหนดได ้ให้ถือว่าตวัอกัษรภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีอยูริ่มสุดเป็นขอบเขตส าหรับก าหนด

ส่วนกวา้งท่ีสุดและยาวท่ีสุด แลว้ค านวณตาม(ก) 

                    (7) ป้ายตาม (1) (2) (3) หรือ (4)เม่ือค านวณพ้ืนท่ีของป้ายแลว้ 

                           (ก) ถา้มีเศษเกินก่ึงหน่ึงของห้าร้อยตารางเซนติเมตรให้นบัเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร ถา้ไม่เกินก่ึงหน่ึง 

ให้ปัดท้ิง 

                           (ข) ถา้มีอตัราท่ีตอ้งเสียภาษีต ่ากว่าป้ายละ 200 บาทให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

*[บญัชีอตัราภาษีป้าย แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีป้าย(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534] 

----------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจาก 

ภาษีป้ายเป็นภาษีของราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากรและมอบให้ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดให้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลและสุขาภิบาล เป็นผูจ้ดัเก็บ จึงตรากฎหมายว่าดว้ยภาษีป้ายข้ึนโดยเฉพาะ 
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เจาะประเดน็ข้อสอบ  พระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ. 2508  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
 

ขอ้  122  พระราชบญัญติัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 
ก. 1   พฤศจิกายน  2508 
ข. 2   พฤศจิกายน  2508 
ค. 1   ธนัวาคม  2508 
ง. 2   ธนัวาคม  2508 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !       มาตรา 2* พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป*[รก.2508/94/6พ./1 
พฤศจิกายน 2508] 
 
ขอ้  123  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดมีอ านาจออกฎกระทรวงเพ่ือปฎิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

ก. กระทรวงการคลงั 
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. ส านกันายกรัฐมนตรี 
ง. กระทรวงพาณิชย ์

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !      มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ  านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือ
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดใ้นประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใชบ้งัคบัได ้

 
ขอ้  124. ขอ้ใดไม่ไดห้มายรวมถึง “ท่ีดิน” ตามความหมายของพระราชบญัญติัน้ี 

ก. ท่ีดิน 
ข. ภูเขา 
ค. พ้ืนท่ีมีน ้ า 
ง. พืน้คอนกรีตบนอาคารพานิชย์ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !      มาตรา 6   ในพระราชบญัญติัน้ี 

 “ท่ีดิน” หมายความว่า พ้ืนท่ีดิน  และให้หมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือมีน ้ าดว้ย 
“เจา้ของท่ีดิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือ
ครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน 

 “ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน  
 “ รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 
 
 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 58 
 

58 

ขอ้  125.  ค  าว่า  เจา้ของท่ีดิน หมายความว่า 
ก. ผูท่ี้มีช่ือในเอกสารสิทธ์ิ 
ข. ผูค้รอบครองท่ีดิน ท่ีมีกรรมสิทธ์ิเท่านั้น 
ค. บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิตบุิคคล ซ่ึงมกีรรมสิทธิ์ในทีด่ิน หรือครอบครองอยู่ในทีด่ินที่
ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !      มาตรา 6   ในพระราชบญัญติัน้ี 

 “ท่ีดิน” หมายความว่า พ้ืนท่ีดิน  และให้หมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือมีน ้ าดว้ย 
“เจ้าของทีด่ิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิตบุิคคล ซ่ึงมกีรรมสิทธิ์ในทีด่ิน หรือ
ครอบครองอยู่ในทีด่ินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 

 “ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน  
 “ รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

ขอ้ 126  ให้ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดินมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีน้ีจากราคาปานกลางของท่ีดิน ตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ทา้ยพระราชบญัญติัน้ีภายในเดือนใด 

  ก. มกราคม 
  ข. มีนาคม 
  ค. พฤษภาคม 
  ง. ตุลาคม 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !      มาตรา 7 ให้ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดินในวนัที ่1 มกราคมของปีใดมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีนั้นจากราคาปาน
กลางของท่ีดิน ตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
 
ขอ้  127   เจา้ของท่ีดินประเภทใดตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

ก. สถานฑูต 
ข. สุสานซ่ึงเกบ็ค่าตอบแทนและไม่ได้ประกาศไว้ในกฎกระทรวง 
ค. โรงพยาบาลรัฐ 
ง. ท่ีดินการรถไฟ 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !     มาตรา 8 มาตรา 23 ทว ิ

 มาตรา 8 เจา้ของท่ีดินไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินดงัต่อไปน้ี 
(1) ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวงัอนัเป็นส่วนสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
(2) ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชใ้นกิจการของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิไดห้าผลประโยชน์   
(3) ท่ีดินของส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นกิจการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะ โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
(4) ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
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(5) ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่ว่าจะใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนา
หน่ึงหรือไม่ หรือท่ีศาลเจา้ โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 

(6) ทีด่ินใช้เป็นสุสานและ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมไิด้รับประโยชน์ตอบแทน 
(7) ท่ีดินท่ีใชใ้นการรถไฟ การประปา การฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐหรือท่ีใชเ้ป็นสนามบินของรัฐ 
(8) ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแ่ลว้ 
(9) ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจา้ของท่ียนิยอมให้ทางราชการจดัใชเ้พ่ือสาธารณประโยชน์ โดยเจา้ของท่ีดินมิไดใ้ชห้รือหา

ผลประโยชน์ในท่ีดินเฉพาะส่วนนั้น 
(10) ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งท่ีท  าการขององคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการช านญัพิเศษของสหประชาชาติ หรือองคก์ารระหว่างประเทศอ่ืน 

ในเม่ือประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัให้ยกเวน้ตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
(11) ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งท่ีท  าการของสถานทตู หรือสถานกงสุล ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 
(12) ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 23 ทวิ ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีไดเ้ฉพาะท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ขอ้ 128  เพ่ือปฏิบติัการตามรพระราชบญัญติัน้ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รัฐมนตรีมีอ  านาจออกกฏกระทรวงดงัต่อไปน้ี ขอ้ใด
ต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง 

  ก. ก าหนดผูมี้อ  านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
  ข. ก าหนดวิธีการและสถานท่ีแจง้การประเมิน 
  ค. ก าหนดผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี 
  ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !      มาตรา 8 ทวิ* เพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รัฐมนตรีมีอ  านาจออกกฎกระทรวง 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ก าหนดผู้มอี านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมนิและเจ้าพนักงานส ารวจ 
(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตรีาคาปานกลางตามมาตรา 14 
(3) ก  าหนดสถานท่ีเพ่ือปฏิบติัการตามมาตรา 18 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 34 
(4)* ก าหนดเขตทอ้งท่ีตามมาตรา 22(4)   
(5) ก  าหนดวิธีการและสถานท่ีแจง้การประเมินตามมาตรา 33 
(6) ก าหนดผู้ปฏบิัตหิน้าทีแ่ทนนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี 

ขอ้ 129   ในเขต “เทศบาล” บุคคลใดเป็นผูแ้ต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
  ก. รัฐมนตรี 
  ข. ผูว้่าราชการจงัหวดัอ่างทอง 
  ค. นายอ าเภอ 
  ง. นายกเทศมนตรี 

เฉลย   ง. 
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ช้ีทริค !     มาตรา 9 เพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(1) ในเขตเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีมอี านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
(2) นอกเขตเทศบาล ให้นายอ าเภอทอ้งท่ีมีอ  านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 

ขอ้  130   นอกเขต“เทศบาล” บุคคลใดเป็นผูแ้ต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
  ก. รัฐมนตรี 
  ข. ผูว้่าราชการจงัหวดัอ่างทอง 
  ค. นายอ าเภอ 
  ง. นายกเทศมนตรี 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา 9 เพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(1) ในเขตเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
(2) นอกเขตเทศบาล ให้นายอ าเภอท้องทีมี่อ  านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 

ขอ้  131   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก. ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตจงัหวดัซ่ึงอยูน่อกเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นรายไดข้ององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันั้น 
ข. ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
ค. ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้นให้เป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา 10  ภาษีบ ารุงท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด  นอกจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ให้เป็น
รายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตจงัหวดัซ่ึงอยูน่อกเขตองคอ์งคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง เป็นรายไดข้อง
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 

ขอ้  132   การส่งค าสั่งซ่ึงเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมินขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
  ก. ให้ส่งเวลาท าการ 
  ข. ให้ส่งในเวลากลางวนัระหว่างพระอาทิตยข์ั้นถึงพระอาทิตยต์ก 
  ค. ให้ส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียน 
  ง. ถ้าไม่พบผู้รับให้ส่งแก่บุคคลทีม่อีายุต า่กว่า  18  ปี  ณ ภูมลิ าเนาของผู้น้ัน 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา 12  การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใดให้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 (1)ให้ส่งในเวลากลางวนั  ระหว่างพระอาทติย์ขั้นถึงพระอาทติย์ตก หรือในเวลาท าการ 
 (2) ให้ส่ง ณ ภูมิล  าเนาหรือสถานท่ีท าการของผูรั้บ หรือให้ส่งโดยทางไปรษณย์ีลงทะเบียน ถา้ไม่พบผูรั้บ ณ ภูมิล  าเนาหรือ
สถานท่ีท าการของผูรั้บให้ส่งแก่ผูซ่ึ้งบรรลุนิตภิาวะแลว้ซ่ึงอยู ่ณ ภูมิล  าเนาหรืออยูใ่นบา้น หรือสถานท่ีท าการของผูน้ั้น 

ถา้ไม่สามารถส่งตามวิธีดงักล่าวได ้ให้ปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีแลเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล  าเนาหรือสถานท่ีท าการของผูน้ั้น หรือ
ลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยสองฉบบั หรือโฆษณาดว้ยวิธีอ่ืน  
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เม่ือไดป้ฏิบติัการตามวิธีดงักล่าว  และเวลาไดล่้วงพน้ไปไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการให้ถือว่าบุคคลนั้นไดรั้บ
หนงัสือฉบบันั้นแลว้ 

ขอ้ 133   ขอ้ใดไม่ใช่การตีราคาปานกลางท่ีดิน 
  ก. ให้นาราคาซ่ึงซ้ือขายคร้ังสุดทา้ยไม่นอ้ยกว่า 3 ราย   ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัตีราคามาค านวณถวัเฉล่ีย 
  ข. ไม่ให้รวมราคาโรงเรือนส่ิงปลกูสร้าง 
  ค.  ให้รวมราคาส่ิงเพาะปลูกเข้าไปด้วย 
  ง.  ให้ตีราคาเป็นหน่วยต าบล เวน้แต่ท่ีดินในต าบลมีราคาแตกต่างกนัมาก 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา 13 การตีราคาปานกลางของท่ีดินนั้น ให้นาเอาราคาท่ีดินในหน่วยท่ีจะท าการตีราคา ซ่ึงซ้ือขายกนัโดยสุจริตคร้ัง
สุดทา้ยไม่นอ้ยกว่าสามรายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนัตีราคา มาค านวณถวัเฉล่ียเป็นราคาปานกลาง โดยมิให้ค านวณราคา
โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงเพาะปลูกเข้าด้วยในกรณีท่ีไม่มีการซ้ือขายท่ีดินตามวรรคหน่ึงในหน่วยใด ให้นาเอาราคาปานกลางท่ี
ค านวณตามวิธีการในวรรคหน่ึงของท่ีดินในหน่วยใกลเ้คียงท่ีมีสภาพและท าเลท่ีดินคลา้ยคลึงกนัมาเป็นราคาปานกลางของท่ีดินใน
หน่วยนั้นได ้
                ถา้ไม่อาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคก่อนได ้ให้ก  าหนดราคาปานกลางของท่ีดินโดยถือเกณฑอ์ยา่งอ่ืนอนัอาจแสดง
ราคาตลาดของท่ีดินโดยเฉล่ียไดก้ารตีราคาปานกลางของท่ีดินให้ตีราคาเป็นหน่วยต าบล แต่ถา้ราคาของท่ีดินในต าบลใดแตกต่างกนั
มาก ให้พิจารณาตีราคาโดยก าหนดเขตในต าบลนั้นแยกออกเป็นหน่วย ๆ เพ่ือให้การตีราคาปานกลางเป็นไปโดยเท่ียงธรรม 
 
ขอ้ 134  การตีราคาปานกลางท่ีดินนั้น ให้นาเอาราคาท่ีให้หน่วยท่ีจะท าการตีราคา ซ่ึงซ้ือขายกนัโดยสุจริตคร้ังสุดทา้ยไม่นอ้ยกว่า
สามรายในระยะเวลาไม่เกินก่ีปีก่อนวนัตีราคา มาท าการเฉล่ียเป็นราคาปานกลางท่ีดิน 

ก.  1   ปี 
ข. 2    ปี 
ค. 3   ปี 
ง. 4   ปี 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !     มาตรา 13 การตีราคาปานกลางของท่ีดินนั้น ให้นาเอาราคาท่ีดินในหน่วยท่ีจะท าการตีราคา ซ่ึงซ้ือขายกนัโดยสุจริตคร้ัง
สุดทา้ยไม่นอ้ยกว่าสามรายในระยะเวลาไม่เกนิหนึ่งปีก่อนวนัตรีาคา มาค านวณถัวเฉลีย่เป็นราคาปานกลาง โดยมิให้ค านวณราคา
โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงเพาะปลูกเขา้ดว้ยในกรณีท่ีไม่มีการซ้ือขายท่ีดินตามวรรคหน่ึงในหน่วยใด ให้นาเอาราคาปานกลางท่ี
ค านวณตามวิธีการในวรรคหน่ึงของท่ีดินในหน่วยใกลเ้คียงท่ีมีสภาพและท าเลท่ีดินคลา้ยคลึงกนัมาเป็นราคาปานกลางของท่ีดินใน
หน่วยนั้นได ้

ถา้ไม่อาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคก่อนได ้ใหก้  าหนดราคาปานกลางของท่ีดินโดยถือเกณฑอ์ยา่งอ่ืนอนัอาจแสดง
ราคาตลาดของท่ีดินโดยเฉล่ียไดก้ารตีราคาปานกลางของท่ีดินให้ตีราคาเป็นหน่วยต าบล แต่ถา้ราคาของท่ีดินในต าบลใดแตกต่างกนั
มาก ให้พิจารณาตีราคาโดยก าหนดเขตในต าบลนั้นแยกออกเป็นหน่วย ๆ เพ่ือให้การตีราคาปานกลางเป็นไปโดยเท่ียงธรรม 
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ขอ้  135  ใครเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตีราคาปานกลาง 
  ก. นายกรัฐมนตรี 
  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ค. ผู้ว่าราชการจังหวดั 
  ง. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา  14  ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นคณะหน่ึงให้มีหนา้ท่ีพิจารณาตีราคาปานกลาง คณะกรรมการ
นั้นให้ประกอบดว้ยบุคคลในทอ้งท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1) ในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดั เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั นายอ าเภอทอ้งท่ี ผูซ่ึ้งนายกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัมอบหมายหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิสองคนซ่ึงไดรั้บเลือกจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(2) ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดั เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั นายอ าเภอทอ้งท่ี ผูซ่ึ้งผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินหรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิสองคนซ่ึงไดรั้บเลือกจากสภาทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 136  คณะกรรมการพิจารณาการตีราคาปานกลางประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี ยกเว้นข้อใด 
  ก. ปลดัจงัหวดั  
  ข. เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั 
  ค. นายอ าเภอทอ้งท่ี 
  ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

เฉลย ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา  14  ให้ผู้ว่าราชการจังหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการขั้นคณะหน่ึงให้มีหนา้ท่ีพิจารณาตีราคาปานกลาง คณะกรรมการ
นั้นให้ประกอบดว้ยบุคคลในทอ้งท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1) ในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดั เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั นายอ าเภอทอ้งท่ี ผูซ่ึ้งนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัมอบหมายหนึ่งคน และผูท้รงคุณวุฒิสองคนซ่ึงไดรั้บเลือกจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(2) ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดั เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั นายอ าเภอทอ้งท่ี ผูซ่ึ้งผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินหรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิสองคนซ่ึงไดรั้บเลือกจากสภาทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 137   ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ 
ก. การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของคณะกรรมการที่มอียู่ 
ข. การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 
ค. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
ง. กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 

เฉลย ก. 
ช้ีทริค !     มาตรา 15 การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่ต า่กว่ากึง่จ านวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์
ประชุม และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุมการวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก
กรรมการคนหน่ึง ให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 138  คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลาง ตอ้งพิจารณาราคาท่ีดินทุกระยะเวลาก่ีปี 
ก. 2  ปี 
ข. 3  ปี 
ค. 4  ปี 
ง. 5  ปี 

เฉลย ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา  16   ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาส่ีปี 

ขอ้  139  ในการประกาศราคาปานกลางท่ีดินนั้นให้ประกาศไวใ้นสถานท่ีต่าง ๆ ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. ศาลากลางจงัหวดั 
ข. ท่ีว่าการอ าเภอ 
ค. ส านักงานทีด่ิน 
ง. ส านกังานเทศบาล 

เฉลย ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา  18  ภายในเดือนตุลาคมของปีท่ีจะครบรอบระยะเวลาส่ีปี  ให้คณะกรรมการยืน่รายงานการตีราคาปานกลางท่ีดิน
ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัแสดงราคาปานกลางของท่ีดินทุก ๆ หน่วย และให้ผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไว ้ 
ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอ ส านกังานเทศบาล  ส านกังานสุขาภิบาล  และต าบลแห่งทอ้งท่ีนั้นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการ 

 
ขอ้  140  ในเดือนตุลาคมปีท่ีจะครบรอบระยะเวลาส่ีปี  ให้คณะกรรมการยืน่รายงานการตีราคาปานกลางท่ีดินต่อผูว้่าราชการจงัหวดั
แสดงราคาปานกลางของท่ีดินทุก ๆ หน่วย และให้ผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไว ้ ณ ศาลากลางจงัหวดั 
ท่ีว่าการอ าเภอ ส านกังานเทศบาล  ส านกังานสุขาภิบาล  และต าบลแห่งทอ้งท่ีนั้นภายในก าหนดก่ีวนัท่ีไดรั้บรายงานจาก
คณะกรรมการ 

ก. 15   วนั 
ข. 30   วนั 
ค. 45   วนั 
ง. 60   วนั 

เฉลย ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา  18  ภายในเดือนตุลาคมของปีท่ีจะครบรอบระยะเวลาส่ีปี  ให้คณะกรรมการยืน่รายงานการตีราคาปานกลางท่ีดิน
ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัแสดงราคาปานกลางของท่ีดินทุก ๆ หน่วย และให้ผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไว ้ 
ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอ ส านกังานเทศบาล  ส านกังานสุขาภิบาล  และต าบลแห่งทอ้งท่ีนั้นภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่
ไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการ 
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ขอ้ 141   ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดท้  าการตีราคาปานกลางท่ีดินใหม่ตามค าสั่งของผูว้่าราชการจงัหวดั ให้คณะกรรมการยืน่รายาน
ตีราคาใหม่ต่อผูว้่าราชการจงัหวดั และให้ผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ภายในก าหนดเวลาใด 

ก. 15   วนั 
ข. 30   วนั 
ค. 45   วนั 
ง. 60   วนั 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !     มาตรา  18  ภายในเดือนตุลาคมของปีท่ีจะครบรอบระยะเวลาส่ีปี  ให้คณะกรรมการยืน่รายงานการตีราคาปานกลางท่ีดิน
ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัแสดงราคาปานกลางของท่ีดินทุก ๆ หน่วย และให้ผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไว ้ 
ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอ ส านกังานเทศบาล  ส านกังานสุขาภิบาล  และต าบลแห่งทอ้งท่ีนั้นภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่
ไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการ 

มาตรา 19 ถา้มีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ตามมาตรา 17ให้คณะกรรมการยืน่รายงานการตีราคาใหม่ต่อผูว้่าราชการ
จงัหวดั และให้ผู้ว่าราชการจังหวดัประกาศราคาปานกลางของทีด่ินใหม่ ภายในระยะเวลาและสถานทีต่ามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 18  

ขอ้ 142  ถา้เจา้ของท่ีดินไม่เห็นดว้ยกบัราคาปานกลางท่ีดิน จะตอ้งท าการอุทธรณ์ต่อบุคคลใด  
  ก. นายอ าเภอทอ้งท่ี    
  ข. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   
  ค. ผู้ว่าราชการจังหวดั   
  ง. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   

เฉลย ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา  20  ถา้เจา้ของท่ีดินไมเห็นพอ้งดว้ยกบัการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  เจา้ของท่ีดินมีสิทธ์ิอุทธรณ์การตีราคาปาน
กลางท่ีดินต่อผู้ว่าราชการจังหวดัไดภ้ายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดิน 

ขอ้ 143   การอุทธรณ์นั้นให้เจา้ของท่ีดินอุทธรณ์ต่อบุคคลตามค าถามขอ้ขา้งตน้ภายในก าหนดก่ีวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศราคาปาน
กลางท่ีดิน 

ก. 15   วนั 
ข. 30   วนั 
ค. 45   วนั 
ง. 60   วนั 

เฉลย ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา  20  ถา้เจา้ของท่ีดินไมเห็นพอ้งดว้ยกบัการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  เจา้ของท่ีดินมีสิทธ์ิอุทธรณ์การตีราคาปาน
กลางท่ีดินต่อผูว้่าราชการจงัหวดัไดภ้ายในสามสิบวนันับแต่วนัทีป่ระกาศราคาปานกลางของทีด่ิน 

ขอ้ 144   บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินใดต่อไปน้ี มีสิทธิไดรั้บการลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
ก. ใชท่ี้ดินเป็นท่ีเล้ียงสัตวข์องตน 
ข. ใชท่ี้ดินนั้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัของตน 
ค. ใชท่ี้ดินประกอบกสิกรรมของตน 
ง. ถูกทุกข้อ 
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เฉลย ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา  22 บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั และใช้ทีด่ินน้ันเป็นทีอ่ยู่
อาศัยของตน เป็นทีเ่ลีย้งสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ถา้เป็นท่ีดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหยอ่นไดมี้เกินห้าไร่  แต่จะนอ้ยกว่าสามไร่ไม่ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัจงัหวดั 

หรือขอ้บงัคบัต าบล แลว้แต่กรณี 
(2) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่ แต่จะตอ้งกว่าสองร้อยตาราวาไม่ได ้ทั้งน้ี 

ตามท่ีก าหนดในเทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบั 
(3) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเมืองพทัยา และเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลต าบล ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา แต่จะ

นอ้งกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั 
(4) ถา้เป็นท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครให้ลดหยอ่นไดด้งัต่อไปน้ี 

(ก) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา แต่จะนอ้ยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได ้
(ข) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่  แต่จะนอ้ยกว่าหน่ึงร้อยตารางวาไม่ได ้
(ค) ในทอ้งท่ีชนบน ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินห้าไร่ แต่จะนอ้ยกว่าสามไร่ไม่ได้ 

ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 

ขอ้ 145   นายแดงมีท่ีดินนอกเขตเทศบาล โดยมีท่ีดินหลายแปลงอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั และใชท่ี้ดินเป็นท่ีอยูอ่าศยัของตน เล้ียงสัตว ์
และปกอบกสิกรรมของตน สามารถลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามเกณฑข์อ้ใด  

ก. ลดหย่อนได้ไม่เกนิ 5 ไร่ แต่ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ 
ข. ลดหยอ่นไดมี้เกิน 3 ไร่ แต่ไม่นอ้ยกวา 1  ไร่ 
ค. ลดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 1 ไร่ แต่ไม่นอ้ยกว่า 200 ตารางวา 
ง. ลดหยอ่นไดไ้ม่เกิน 100 ตารางวา แต่ไม่นอ้ยกว่า 50 ตารางวา 

เฉลย ก. 
ช้ีทริค !     มาตรา  22 บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั และใชท่ี้ดินนั้นเป็นท่ีอยู่
อาศยัของตน เป็นท่ีเล้ียงสัตวข์องตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ถา้เป็นท่ีดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้มเีกนิห้าไร่  แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัจงัหวดั 

หรือขอ้บงัคบัต าบล แลว้แต่กรณี 
(2) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่ แต่จะตอ้งกว่าสองร้อยตาราวาไม่ได ้ทั้งน้ี 

ตามท่ีก าหนดในเทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบั 
(3) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเมืองพทัยา และเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลต าบล ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา แต่จะ

นอ้งกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั 
(4) ถา้เป็นท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครให้ลดหยอ่นไดด้งัต่อไปน้ี 

(ง) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา แต่จะนอ้ยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได ้
(จ) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่  แต่จะนอ้ยกว่าหน่ึงร้อยตารางวาไม่ได ้
(ฉ) ในทอ้งท่ีชนบน ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินห้าไร่ แต่จะนอ้ยกว่าสามไร่ไม่ได้ 

ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
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ขอ้ 146   จากค าถามขา้งตน้ อยากทราบว่าบุคคลท่ีมีสิทธิไดรั้บการลดหยอ่นในกรณีท่ีมีม่ีดินนอกเขตเทศบาลให้ไดรั้บค่าลอหยอ่น
ในเง่ือนไขไดด้งัน้ีต่อไป 

ก. ไม่เกิน  1  ไร่ แต่จะนอ้ยกว่า 1 ไร่ไม่ได ้
ข. ไม่เกิน  4  ไร่ แต่จะนอ้ยกว่า 2 ไร่ไม่ได ้
ค. ไม่เกนิ  5  ไร่ แต่จะน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้ 
ง. ไม่เกิน  10  ไร่ แต่จะนอ้ยกว่า  5 ไร่ไม่ได ้

เฉลย ก. 
ช้ีทริค !     มาตรา  22 บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั และใชท่ี้ดินนั้นเป็นท่ีอยู่
อาศยัของตน เป็นท่ีเล้ียงสัตวข์องตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ถา้เป็นท่ีดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้มเีกนิห้าไร่  แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัจงัหวดั 

หรือขอ้บงัคบัต าบล แลว้แต่กรณี 
(2) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่ แต่จะตอ้งกว่าสองร้อยตาราวาไม่ได ้ทั้งน้ี 

ตามท่ีก าหนดในเทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบั 
(3) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเมืองพทัยา และเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลต าบล ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา แต่จะ

นอ้งกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั 
(4) ถา้เป็นท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานครให้ลดหยอ่นไดด้งัต่อไปน้ี 

(ก) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา แต่จะนอ้ยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได ้
(ข) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่  แต่จะนอ้ยกว่าหน่ึงร้อยตารางวาไม่ได ้
(ค) ในทอ้งท่ีชนบน ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินห้าไร่ แต่จะนอ้ยกว่าสามไร่ไม่ได ้

ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
 

ขอ้ 147  จากค าถามขอ้ขา้งตน้ ถา้เป็นกรณีท่ีเป็นท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถกูตอ้ง 
  ก. ในทอ้งท่ีมีชุมชุมหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหยอ่น ไดเ้กิน 1  ไร่  แต่จะนอ้ยกว่า 100 ตารางวาไม่ได ้
  ข. ในทอ้งท่ีชนบท ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกิน  5  ไร่  แต่จะนอ้ยกว่า 3  ไร่ ไม่ได ้
  ค. ในทอ้งท่ีชุมชนหนาแน่นมาก ลดหยอ่นไดไ้ม่เกิน  100 ตารางวา แต่จะนอ้ยกวา่  15 ตารางวาไม่ได ้
  ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !     อธิบาย ตามมาตรา 22 

 
ขอ้ 148   ท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้างและใชส่ิ้งปลูกสร้างนั้นประกอบกิจการใดจะไม่ไดรั้บการลดหยอ่นส าหรับส่วนของท่ีดินท่ีใช้
ประกอบกิจการนั้น 

ก. สถานท่ีคา้ 
ข. ให้เช่า 
ค. ถูกทั้ง ก.และ ข. 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 
 

เฉลย  ค. 
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ช้ีทริค !     อธิบาย ตามมาตรา 22 

ขอ้  149   ท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูก ถา้ในปีท่ีล่วงมาแลว้การเพาะปลูกในบริเวณนั้น เสียหายมากผดิปกติ  หรือท าการเพาะปลูก 
ไม่ไดด้ว้ยเหตุอนัพน้วิสัยท่ีจะป้องกนัไดโ้ดยทัว่ไป  ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ  านาจ พิจารณายกเวน้ หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ให้ได้
ตามกฎหมายใด  

ก. ระเบียบกระทรวงการคลงั    ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ค. ประมวลกฎหมายท่ีดิน    ง. กฏหมายภาษีแห่งประมวลรัษฎากร     

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !     มาตรา  23  ท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูก ถา้ในปีท่ีล่วงมาแลว้ การเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือท าการ
เพาะปลูกไม่ไดด้ว้ยเหตุอนัพน้วิสัยท่ีจะป้องกนัไดโ้ดยทัว่ไป ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ  านาจพิจารณายกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ให้ไดต้ามระเบียบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
ขอ้ 150   ท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูก ถา้ในปีท่ีล่วงมาแลว้การเพาะปลูกในบริเวณนั้น เสียหายมากผดิปกติ  หรือท าการเพาะปลูก 
ไม่ไดด้ว้ยเหตุอนัพน้วิสัยท่ีจะป้องกนัไดโ้ดยทัว่ไป  ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ  านาจ พิจารณายกเวน้ หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ให้ได้
ตามกฎหมายใด  

ก. ระเบียบกระทรวงการคลงั   ข.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
  ค .ประมวลกฎหมายท่ีดิน    ง.กฏหมายภาษีแห่งประมวลรัษฎากร     

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !     มาตรา  23  ท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูก ถา้ในปีท่ีล่วงมาแลว้ การเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือท าการ
เพาะปลูกไม่ไดด้ว้ยเหตุอนัพน้วิสัยท่ีจะป้องกนัไดโ้ดยทัว่ไป ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ  านาจพิจารณายกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ให้ไดต้ามระเบียบทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
ขอ้ 151   ให้เจา้ของท่ีดินหาซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดินเป็นรายแปลงแบบท่ีหน่วยใดก าหนด 

ก. ส านกังานท่ีดิน 
ข. กระทรวงการคลงั 
ค. กระทรวงมหาดไทย 
ง. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !     มาตรา  24 ให้เจ้าของทีด่ินซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดินเป็นรายแปลงตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ขอ้ 152  บุคคลใดมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
  ก. เจา้ของท่ีดิน  
  ข. ผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนของนิติบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดิน 
  ค. บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของร่วมในท่ีดินแปลงเดียวกนั 
  ง. ถูกทุกข้อ         
 

เฉลย  ง. 
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ช้ีทริค !     มาตรา  24 ให้เจ้าของทีด่ินซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดินเป็นรายแปลงตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ในกรณีท่ีอยูน่อกเขตเทศบาล เม่ือผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นสมควรจะก าหนดให้เจา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจ
แลว้ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินแทนเจา้ของท่ีดินเป็นรายแปลงท่ีท าการส ารวจก็ได ้

  มาตรา 26 ถา้เจา้ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนอืน่ของนิตบุิคคลนั้นมีหนา้ท่ีปฏิบติัการตามมาตรา 24  
 มาตรา 27 ถา้บุคคลหลายคนเป็นเจา้ของทีด่ินร่วมกนั ให้บุคคลเหล่าน้ันมีหน้าที่รับผดิชอบร่วมกนัในการปฏิบติัการตาม
มาตรา 24 

ขอ้  153   ในกรณีท่ีเจา้ของท่ีดิน หรือผูแ้ทนไม่มาช้ีเขต หรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดิน หรือช้ีเขตหรือแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินทั้งขาด
จ านวนท่ีเป็นจริง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่เจา้พนกังานส ารวจ ให้เจา้พนกังานด าเนินการอยา่งไร 

ก. บนัทึกเหตุไว ้
ข. แจง้ต่อเจา้พนกังานต ารวจให้ก  ากบัจบักุมเจา้ของท่ีดินหรือผูแ้ทน 
ค. เข้าไปในทีด่ินหรือสถานที่ทีเ่กีย่วข้องในระหว่างพระอาทติย์ขึน้ ถึงพระอาทติย์ตก หรือในเวลาท าการส ารวจตามทีเ่ห็น  
     ว่าถูกต้อง 
ง. ให้เจา้ของท่ีดินเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเต็มจ านวนโดไม่ตอ้งพิจารณาเร่ืองสิทธิลดหยอ่นให้แก่เจา้ของท่ีดินนั้น 
    

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !      มาตรา 28   เพ่ือประโยชน์ในการส ารวจและยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา 24 วรรคสอง ใหเ้จา้พนกังานส ารวจ
ก าหนดวนัเวลาท่ีจะท าการส ารวจและปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นแห่งทอ้งท่ีนั้น และให้เจา้ของท่ีดินหรือผูแ้ทนมีหนา้ท่ีช้ี
เขตและแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินตามก าหนดวนัเวลานั้น และให้ความสะดวกแก่เจา้พนกังานส ารวจเพ่ือการนั้นตามสมควรถา้เจา้ของ
ท่ีดินหรือผูแ้ทนไม่มาช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดิน หรือช้ีเขตหรือแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินขาดจากจ านวนท่ีเป็นจริง หรือไม่ให้
ความสะดวกแก่เจา้พนกังานส ารวจ เจ้าพนักงานส ารวจมอี านาจเข้าไปในทีด่ินหรือสถานที่ทีเ่กีย่วข้องในระหว่างพระอาทติย์ขึน้ถึง
พระอาทติย์ตกหรือในเวลาท าการ เพื่อท าการส ารวจตามทีเ่ห็นว่าถูกต้องได้ 

 

ขอ้  154   กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินมีท่ีดินข้ึนใหม่ หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเปล่ียนแปลงไป เจา้ของท่ีดินจะตอ้งยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินต่อ
เจา้พนกังานประเมิน ภายในระยะเวลาก่ีวนั 

ก. 15   วนั 
ข. 30  วนั 
ค. 60  วนั 
ง. 90  วนั       

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !     มาตรา 31 บุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่  หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิมของเจา้ของท่ีดินผูใ้ดไดเ้ปล่ียนแปลงไป ให้เจา้ของ
ท่ีดินนั้นยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินต่อเจา้พนกังานประเมินภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่ หรือนบัแต่วนัท่ี
จ  านวนเน้ือท่ีดินไดมี้การเปล่ียนแปลง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัก าหนดให้เจา้พนกังานส ารวจก็ให้เจา้ของท่ีดินแจง้ต่อเจา้
พนกังานส ารวจภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกนั  และใหเ้จา้พนกังานส ารวจยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินต่อเจ้าพนักงานประเมนิ
ภายในสามสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งจากเจ้าของทีด่ิน 
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ขอ้   155  กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดเ้ปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน  เป็นเหตุให้การลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลงไป เจา้ของท่ีดิน
จะตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานประเมิน ภายในระยะเวลาก่ีวนั 

ก. 15   วนั 
ข. 30  วนั 
ค. 60  วนั 
ง. 90  วนั       

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !     มาตรา 32  เจา้ของท่ีดินผูไ้ดไ้ดเ้ปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอนัเป็นเหตุให้การลดหยอ่น เปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุอยา่งอ่ืน
ท าให้อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินเปล่ียนแปลงไป ให้เจา้ของท่ีดินผูน้ั้นแจง้การเปล่ียนแปลงต่อเจา้พนกังานประเมนิภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือนบัแต่วนัท่ีมีเหตุอยา่งอ่ืน ท าให้อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลง เวน้แต่ในกรณีท่ี
ผูว้่าราชการจงัหวดัก าหนดให้เจา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจ  แจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อเจา้พนกังานประเมินภายในสามสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากเจา้ของท่ีดิน 

ขอ้   156  ในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีแรกของการตีปานกลางของท่ีดิน ให้เจา้พนกังานค านวณภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและแจง้
การประเมินภายในเดือนใน 

ก. มกราคม 
ข. มนีาคม 
ค. กรกฎาคม 
ง. ตุลาคม       

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค  !   มาตรา 33 ในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา 16 หรือของปีท่ีมี
การตีราคาปานกลางท่ีดินใหม่ตามมาตรา 17 ให้เจา้พนกังานประเมินค านวณภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและแจง้การประเมินภายในเดือน
มนีาคมแรกหลงัจากการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีท่ีท่ีดินอยูใ่นเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลท่ีไม่มีก านนัให้เจา้พนกังานประเมินแจง้การประเมินเป็นหนงัสือไปยงัผู ้

ซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
(2) ในกรณีท่ีท่ีดินอยูน่อกเขตเทศบาลท่ีมีก านนั ให้เจา้พนกังานประเมินปิดประกาศแจง้การประเมินไว ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท า
การก านนั และท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเจา้พนกังานประเมินค านวณไวต้ามวรรคหน่ึง ให้ใชเ้ป็นการ
ประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับในปีต่อไปจนครบรอบส่ีปีตามมาตรา 21ในกรณีท่ีเจา้พนกังานประเมินไม่อาจค านวณภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีและแจง้การประเมินภายในเดือนมีนาคม ก็ให้แจง้การประเมินภายหลงัก าหนดเวลาดงักล่าวได ้

ขอ้   157   การช าระภาษีให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีนาเงินไปช าระท่ีใด 
ก. ท่ีว่าการอ าเภอ ส านกังานเทศบาล 
ข. สถานท่ีท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
ง. ไม่มีขอ้ถูก      

เฉลย  ค. 
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ช้ีทริค  !    มาตรา 34 ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีนาเงินไปช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ส านกังานเทศบาล 
หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดการช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีนั้น     ให้ถือว่าเป็นการสมบรูณ์เม่ือไดรั้บใบเสร็จ 
รับเงินท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีในการน้ีไดล้งลายมือช่ือรับเงินแลว้*การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จะช าระโดยการส่งธนาณติัหรือ
การส่ง 
                 ตัว๋แลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัสถานท่ีตามวรรคหน่ึงก็ได ้โดยสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เมืองพทัยา เทศบาล หรือสุขาภิบาล ท่ีท่ีดินของผูเ้สียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตั้งอยูใ่นเขต แลว้แต่กรณี และให้
ถือว่าวนัท่ีไดส่้งทางไปรษณียเ์ป็นวนัช าระเงินภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

ขอ้ 158   วิธีการช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ช าระดว้ยเงินสดต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่ีดินตั้งอยู ่
ข. ส่งธนาณติัทางไปรษณียล์งทะเบียน ไปยงัส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่ีดินตั้งอยู ่
ค. ช าระเช็คท่ีธนาคารรับรอง ไปยงัส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่ีดินตั้งอยู ่
ง. ถูกทุกข้อ       

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !     มาตรา 34  ให้ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีบ ารุงท้องทีน่าเงินไปช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งท่ีท่ีดินของผูเ้สียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตั้งอยู ่หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนดโดยประกาศล่วงหนา้ไว ้ณ ส านกังานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั 
  มาตรา 34 ทวิ การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีนั้น ให้ถือว่าเป็นการสมบรูณ์เม่ือไดรั้บใบเสร็จรับเงินท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้การน้ี
ไดล้งลายมือช่ือรับเงินแลว้ เวน้แต่การช าระภาษีตามวรรคสอง 

การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจะช าระโดยการส่งธนาณตั ิตัว๋แลกเงินของธนาคาร หรือเช็คทีธ่นาคารรับรองทางไปรษณย์ี
ลงทะเบียนไปยงัสถานท่ีตามมาตรา 34 ก็ได ้โดยสั่งจ่ายให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ หรือช าระโดยผา่นธนาคาร หรือ
โดยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด และให้ถือว่าวนัส่งทางไปรษณีย ์วนัช าระผา่นธนาคาร หรือวนั
ช าระโดยวิธีอ่ืนตามท่ีก าหนดเป็นวนัช าระภาษี 

ขอ้ 159   มีอ  านาจประกาศขยายหรือเล่ือนก าหนดช าระบ ารุงทอ้งท่ีตามมาตรา ๓๕  ออกไปไดต้ามความจ าเป็นแก่กรณี 
ก. ปลดัอ าเภอ 
ข. เจา้พนกัประเมิน 
ค. เจา้พนกังานเทศบาล 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวดั    

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา 36 ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอ  านาจประกาศขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลาช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามมาตรา 35 ออกไปอีก
ไดต้ามความจ าเป็นแก่กรณี 
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ขอ้  160   ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตอ้งช าระภายในเดือนใดของทุกปี 
ก. มกราคม 
ข. กุมภาพนัธ์ 
ค. มีนาคม 
ง. เมษายน    

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา 35 ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
  ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไดรั้บแจง้การประเมินตามมาตรา 31 หรือมาตรา 32 หรือภายหลงัเดือนมีนาคม 
ตามมาตรา 33วรรคสาม ให้ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 
ขอ้ 161  ในการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จ  านวนตั้งแต่เท่าใจจึงสามารถผอ่นช าระได ้และผอ่นช าระไดเ้ป็นก่ีงวด 

ก. 3,000 บาท ขึน้ไป และผ่อนช าระได้เป็น 3 งวด 
ข. 3,000 บาท ข้ึนไป และผอ่นช าระไดเ้ป็น 2 งวด 
ค. 5,000 บาท ข้ึนไป และผอ่นช าระไดเ้ป็น 3 งวด 
ง. 5,000 บาท ข้ึนไป และผอ่นช าระไดเ้ป็น 2 งวด 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา 36 ทวิ   ถา้เงินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีตอ้งช าระภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 แลว้แต่กรณี มีจ  านวน
ตั้งแต่สามพันบาทข้ันไป ผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีจะขอผ่อนช าระเป็นสามงวด ๆ ละ เท่า ๆ กนักไ็ด ้โดยแจง้เป็นหนงัสือให้บุคคลตาม
มาตรา 34 ทราบก่อนการช าระภาษีงวดท่ีหน่ึง 

การผอ่นช าระภาษีตามวรรคหน่ึง ตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึงตามทก าหนดเวลาตามาตรา 35 หรือมาตรา 36 แลว้แต่กรณี งวดท่ี
สองตอ้งช าระภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึง และงวดท่ีสามตอ้งช าระภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ี
ตอ้งช าระงวดท่ีสอง 

ถา้ผูข้องผอ่นช าระภาษีผูใ้ดไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีงวดใดงวดหน่ึงภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจา้ของท่ีดินหมด
สิทธ์ิจะช าระภาษีเป็นงวดและให้นาความในมาตรา 45(4) มาใชบ้งัคบัส าหรับงวดท่ียงัไม่ช าระ 

ขอ้ 162   มีอ  านาจประกาศขยายหรือเล่ือนก าหนดช าระบ ารุงทอ้งท่ีตามมาตรา ๓๕  ออกไปไดต้ามความจ าเป็นแก่กรณี 
ก. ปลดัอ าเภอ 
ข. เจา้พนกัประเมิน 
ค. เจา้พนกังานเทศบาล 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวดั    

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา 35 ให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
                 ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไดรั้บแจง้การประเมินตามมาตรา 31 หรือมาตรา 32 หรือภายหลงัเดือนมีนาคม
ตามมาตรา 33  วรรคสาม ให้ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 
 
 
 
 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 72 
 

72 

 

ขอ้  163   ท่ีดินของเจา้ของเดียวกนัซ่ึงอยูใ่นต าบลเดียวกนั ซ่ึงภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมีจ  านวนเท่าไหร่  ตามกฎหมายก าหนดให้ไม่ตอ้งเสีย
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินแปลงนั้น 

ก. ไม่ถึง  1,000 บาท 
ข. ไม่ถึง   200  บาท 
ค. ไม่ถึง     50  บาท 
ง. ไม่ถึง      1   บาท 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา  37  ถา้ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินของเจา้ของเดียวกนัในต าบลเดียวกนัมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งบาทอนัไมตอ้งเสีย
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

ขอ้  164   ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีคา้งช าระ ให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 
  ก. มีหนงัสือเรียกเจา้ของท่ีดินมาให้ถอ้ยค า 
  ข. มีหนงัสือเรียกเจา้ของท่ีดินส่งบญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 
  ค. สั่งให้เจา้ของท่ีดินปฏิบติัการเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีซ่ึงคา้งช าระ 

ง. ออกค าส่ังยดึ   อายดัทรัพย์ หรือขายทอดตลาด  โดยได้รับใบอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !     มาตรา 40   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี มีอ  านาจ
ดงัต่อไปน้ี 
(1)  มีหนงัสือเรียกเจา้ของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยค า หรือส่งบญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 
(2) สั่งให้เจา้ของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัการเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ 

ถา้เจา้ของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่ยอมปฏิบติัการตาม(1) หรือ (2)  ให้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจเขา้ไปใน
ท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในระหว่างเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระพระอาทิตยต์ก  หรือในเวลาท า
การเพ่ือสอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ  ตรวจคน้บญัชี  หรือเอกสาร หรือยดึ  อายดับญัชี หรือเอกสาร 

มาตรา 41  ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  อาจถูกยดึ  อายดั  หรือขายทอดตลาด เพ่ือนาเงินช าระ
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  โดยให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือยดั  อายดั หรือขายทอดตลาดได ้ 
แต่ค าสั่งเช่นว่านั้น จะออกได้กแ็ต่โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวดั 

 การขายถอดตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิไดร้ะหว่างระยะเวลาท่ีให้อุทธรณ์ไดต้ามมาตรา 49 

ขอ้  165   การท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีจะออกค าสั่งเป็นหนงัสือยดึ อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูค้า้งช าระภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีนั้น จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากบุคคลใดก่อน 

  ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
  ข. อธิบดีกรมการปกครอง 
  ค. ผู้ว่าราชการจังหวดั 
  ง. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เฉลย  ค. 
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ช้ีทริค !      มาตรา 41  ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  อาจถูกยดึ  อายดั  หรือขายทอดตลาด เพ่ือนาเงิน
ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  โดยให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือยดั  อายดั หรือขายทอดตลาด
ได ้ แต่ค าสั่งเช่นว่านั้น จะออกไดก้็แต่โดยไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวดั 

  การขายถอดตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิไดร้ะหว่างระยะเวลาท่ีให้อุทธรณ์ไดต้ามมาตรา 49 

ขอ้  166   ค าสั่งยดึจะกระท าไดเ้ม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนงัสือให้เจา้ของท่ีดินช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีคา้งช าระทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่าก่ีวนั 

  ก.  5  วนั 
  ข.  7  วนั 
  ค. 15  วนั 
  ง.  30  วนั 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !      มาตรา 41  ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  อาจถูกยดึ  อายดั  หรือขายทอดตลาด เพ่ือนาเงิน
ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  โดยให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือยดั  อายดั หรือขายทอดตลาด
ได ้ แต่ค าสั่งเช่นว่านั้น จะออกไดก้็แต่โดยไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากผูว้่าราชการจงัหวดั 

การขายถอดตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิไดร้ะหว่างระยะเวลาท่ีให้อุทธรณ์ไดต้ามมาตรา 49 หรือมาตรา 52 และ
ตลอดเวลาท่ีท าการพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสุด 

ค าสั่งยดึ จะกระท าไดเ้ม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนงัสือให้เจา้ของท่ีดินช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีคา้งช าระทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย 
กว่า เจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีรับหนงัสือนั้นโดยวิธีการส่งหนงัสือตามมาตรา  12 

วิธีการยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพ่ือให้ไดรั้บช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระนั้น  ให้นาวิธีการในประมวล 
กฏหมายพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

ขอ้  167   วิธีการยดึ อายดั  และการขายทอดตลาด เพ่ือให้ไดรั้บช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระนั้น ให้นากฎหมายใดมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

ก. กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
ข. กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
ค. กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
ง. กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !       มาตรา 41  ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  อาจถูกยดึ  อายดั  หรือขายทอดตลาด เพ่ือนาเงิน
ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  โดยให้นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือยดั  อายดั หรือขายทอดตลาด
ได ้ แต่ค าสั่งเช่นว่านั้น จะออกไดก้็แต่โดยไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากผูว้่าราชการจงัหวดั 

การขายถอดตลาดอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิไดร้ะหว่างระยะเวลาท่ีให้อุทธรณ์ได้ตามมาตรา 49 หรือมาตรา 52 และ
ตลอดเวลาท่ีท าการพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสุด 

ค าสั่งยดึ จะกระท าไดเ้ม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนงัสือให้เจา้ของท่ีดินช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีคา้งช าระทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า เจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีรับหนงัสือนั้นโดยวิธีการส่งหนงัสือตามมาตรา  12 
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วิธีการยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพ่ือให้ไดรั้บช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระนั้น  ให้นาวิธีการในประมวล
กฏหมายพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ขอ้  168  บุคคลตามขอ้ใดมีอ านาจสั่งคืนภาษีบ ารุงทอ้งท่ี กรณีท่ีมีการเสียภาษีเกินกว่าจ  านวนท่ีตอ้งเสีย 
ก. นายอ าเภอ 
ข. นายกเทศมนตรี 
ค. ปลดัจงัหวดั 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา  44  ผูใ้ดเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย  หรือเสียเกินกว่าท่ีควรตอ้งเสีย ผูน้ั้นมีสิทธิ ไดรั้บเงินคืน 
การขอรับเงินคืนให้ยืน่ค าร้องต่อนายอ าเภอส าหรับนอกเขตเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาลภายในหน่ึงปีนับแต่
วนัท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีหรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์  แลว้แต่กรณีในการน้ีให้ผูย้ืน่ค  าร้องส่งเอกสาร หลกัฐาน หรือ
ค าช้ีแจงใด  ๆ ประกอบค าร้องดว้ย การสั่งคืนภาษีบ ารุงทอ้งท่ีให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีแลว้แต่กรณี 

ขอ้  169  การขอรับเงินคืนในกรณีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไปโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย  หรือเสียเกินกว่าท่ีควรตอ้งเสียจะตอ้งยืน่ค าร้องต่อ
บุคคลใดและภายในวงเงินเท่าใด 

ก. นอกเขตเทศบาล ตอ้งยืน่ค าร้องต่อนายอ าเภอ ภายในเวลา  1 ปี 
ข. ในเขตเทศบาล  ตอ้งยืน่ค าร้องต่อนายกเทศมนตรี ภายในเวลา  1 ปี 
ค. ตอ้งยืน่ค าร้องต่อผูว้่าราชการจงัหวดัไม่ว่าภายในหรือนอกเขตเทศบาล ภายในระยะเวลา  1  ปี 
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา  44  ผูใ้ดเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย  หรือเสียเกินกว่าท่ีควรตอ้งเสีย ผูน้ั้นมีสิทธิ ไดรั้บเงินคืน 
การขอรับเงินคืนให้ยืน่ค าร้องต่อนายอ าเภอส าหรับนอกเขตเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาลภายในหนึ่งปีนับแต่
วนัทีเ่สียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีหรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์  แลว้แต่กรณีในการน้ีให้ผูย้ืน่ค าร้องส่งเอกสาร หลกัฐาน หรือ
ค าช้ีแจงใด  ๆ ประกอบค าร้องดว้ย การสั่งคืนภาษีบ ารุงทอ้งท่ีให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีแลว้แต่กรณี 

ขอ้  170   เจา้ของท่ีดินตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในกรณีดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด 
ข. ยืน่แบบแสดงรายการทีด่ินไม่ถูกต้อง ท าให้ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องทีเ่พิ่มเตมิ 
ค. ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด 
ง. ช้ีเขตจ านวนเน้ือท่ีไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ  ท  าให้ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดลง 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !      มาตรา  45   ให้เจา้ของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมต่อเจา้พนกังานส ารวจ ท าให้ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 
(1) ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบ ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เวน้แต่

กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินจะไดแ้จง้ให้ทราบถึงการละเวน้นั้นให้เสียเงินเพ่ิม
ร้อยละห้าของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

(2) ยืน่แบบแสดงรายการทีด่ินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนเงินทีจ่ะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องทีล่ดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของ
ภาษีบ ารุงท้องทีท่ีร่ะเมนิเพิ่มเตมิ  เว้นแต่กรณีทีเ่จ้าของทีด่ินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการทีด่ินให้ถูกต้องก่อนทีเ่จ้าพนักงาน
ประเมนิแจ้งการประเมนิ 
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(3) ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจโดยท าให้จ  านวนเงินตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง ให้เสียเงิน
เพ่ิมอีกหน่ึงเท่าของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

(4) ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละยีสิ่บต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เศษของ
เดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ี ไม่ให้นาเงินเพ่ิมเติมตาม (1)  (2) และ (3)  มาค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินเพ่ิมตาม (4) ดว้ย 

ขอ้  171   ขอ้ใดไม่ใชอ้  านาจของเจา้พนกังานประเมิน 
ก. เขา้ไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
ข. สอบถาม หรือตรวจสอบ ตรวจคน้บญัชี หรือเอกสาร อนัเก่ียวกบัการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
ค. มีหนงัสือเรียกผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยค า 
ง. เข้าไปยดึ อายดัทรัพย์สิน เพื่อนามาขายทอดตลาดและออกค าส่ังยดึ อายดัทรัพย์สินน้ัน 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา  47 ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ให้เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
(1) เขา้ไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในระหว่างพระอาทิตยข้ึ์น

ถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการเพ่ือสอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชีหรือเอกสาร หรือยดึ อายดับัญชี  
หรือเอกสารเพื่อทราบว่าผู้มหีน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องทีไ่ด้ปฏบิัตกิารถูกต้องตามพระราชบัญญตันีิ้หรือไม่ 

(2) มีหนงัสือเรียกผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยค าหรือส่งบญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ  

ขอ้  172   เม่ือปรากฏว่าเจา้ของท่ีดินซ่ึงเป็นผูเ้สียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจแจง้
การประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินก่ีปี  นบัแต่วนัท่ีเจา้พนกังานประเมินทราบถึงการนั้น 

ก.  5  ปี 
ข. 10 ปี 
ค. 15 ปี 
ง. 20 ปี 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !       มาตรา   48 เม่ือปรากฏว่าเจา้ของท่ีดินซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดินให้เจา้
พนกังานประเมินมีอ านาจแจง้การประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินสิบปีนับแต่วนัท่ีเจา้พนกังานประเมินไดท้ราบว่าเจา้ของท่ีดินยงัมิได้
ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน 

ขอ้  173   ถา้เจา้ของท่ีดินไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแลว้เห็นว่าการประเมินไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคลใด โดย
ยืน่อุทธรณ์แก่บุคคลใด และภายในระยะเวลาเท่าใดนบัแต่วนัไดรั้บรับแจง้การประเมิน โดยตอบตามล าดบั 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวดั , เจ้าพนักงานประเมนิ, ภายใน 30 วนั 
ข. เจา้พนกังานประเมิน , เสมียนของเจา้พนกังาน, ภายใน 30  วนั 
ค. อธิบดีกรมการปกครอง , ผูว้่าราชการจงัหวดั, ภายใน 60  วนั 
ง. ผูว้่าราชการจงัหวดั , นายกองคอ์งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  , ภายใน  60  วนั 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !       มาตรา   49  เจา้ของท่ีดินผูใ้ดไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแลว้เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกตอ้งมีสิทธิอุทธรณ์
ต่อผู้ว่าราชการจังหวดัได้ โดยยืน่อุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมนิตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดภายในสามสิบวนั นับแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน เม่ือเจา้พนกังานประเมินไดรั้บอุทธรณ์แลว้ให้เสนอก าหนดภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การ
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ประเมิน เม่ือเจา้พนกังานประเมินไดรั้บอุทธรณ์แลว้ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามล าดบัจนถึงผูว้่าราชการจงัหวดั การอุทธรณ์ไม่เป็นการ
ทุเลาการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูว้่าราชการจงัหวดัให้รอค าวินิจฉยั หรือค าพิพากษาของศาล  

ขอ้ 174   กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไม่เห็นดว้ยกบัค าวินิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้่าราชการจงัหวดั  เจา้ของท่ีดินจะตอ้งอุทธรณ์ต่อใครภายในเวลา
เท่าใดนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การวินิจฉยัอุทธรณ์ 

ก. รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ภายใน 30  วนั 
ข. ศาล ภายใน 30  วนั 
ค. อธิบดีกรมการปกครอง   ภายใน 90  วนั 
ง.  ศาล ภายใน  90  วนั 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !       มาตรา  52   ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของผูว้่าราชการจงัหวดัต่อศาลภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค า
วินิจฉยัอุทธรณ์ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัยกอุทธรณ์ตามความในมาตรา 50 วรรคทา้ย 

ขอ้  175  กรณีเจา้ของท่ีดิน ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาก าหนด ตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละเท่าไหร่ของจ านวนเงินท่ีตอ้ง
เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

 ก. ร้อยละ  10 
 ข. ร้อยละ  12 
 ค. ร้อยละ 15 
 ง. ร้อยละ  20 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !       มาตรา  45 ให้เจา้ของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 
(1)  ไม่ยืน่แบบแสงดรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวนเงินทีต้่องเสียภาษีบ ารุงท้องที ่เวน้แต่
กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินจะไดแ้จง้ให้ทราบถึงการละเวน้ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้า
ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
(2) ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินไม่ถูกตอ้งท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการท่ีดินให้ถูกตอ้งก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมิน
แจง้การประเมิน 
(3) ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ โดยท าให้จ  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง ให้เสียเงิน
เพ่ิมอีกหน่ึงเท่าของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
(5) ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละยีสิ่บส่ีต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เศษของเดือน
ให้นบัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ีไม่ให้นาเงินเพ่ิมเติมตาม (1)  (2) และ (3)  มาค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินเพ่ิมตาม (4) ดว้ย 

ขอ้  176  กรณีเจา้ของท่ีดินช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ โดยท าให้จ  านวนเงินท่ีตอ้งภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลด
นอ้ยลง เจา้ของท่ีดินตอ้งเสียเงินเพ่ิมอีกเท่าของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

 ก. 0.5  เท่า 
 ข. 1  เท่า 
 ค. 1.5  เท่า 
 ง. 2  เท่า 

เฉลย  ข. 
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ช้ีทริค !       มาตรา  45 ให้เจา้ของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 
(1) แบบแสงดรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เวน้แต่กรณีท่ี
เจา้ของท่ีดินไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนักงานประเมินจะไดแ้จง้ให้ทราบถึงการละเวน้ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
(2) ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินไม่ถูกตอ้งท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการท่ีดินให้ถูกตอ้งก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมิน
แจง้การประเมิน 
(3) ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ โดยท าให้จ  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง ให้เสียเงิน
เพิ่มอกีหน่ึงเท่าของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
 (4)ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละยีสิ่บส่ีต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เศษของเดือน
ให้นบัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ีไม่ให้นาเงินเพ่ิมเติมตาม (1)  (2) และ (3)  มาค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินเพ่ิมตาม (4) ดว้ย 

ขอ้  177  กรณีไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในก าหนด  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละเท่าไหร่ 
ก. ร้อยละ  15  ต่อเดือน 
ข. ร้อยละ  24 ต่อเดือน 
ค. ร้อยละ  15  ต่อปี 
ง. ร้อยละ  24  ต่อปี 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา  45 ให้เจา้ของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 
(1) แบบแสงดรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เวน้แต่กรณีท่ี
เจา้ของท่ีดินไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนักงานประเมินจะไดแ้จง้ให้ทราบถึงการละเวน้ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
(2) ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินไม่ถูกตอ้งท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการท่ีดินให้ถูกตอ้งก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมิน
แจง้การประเมิน 
(3) ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ โดยท าให้จ  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง ให้เสียเงิน
เพ่ิมอีกหน่ึงเท่าของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
(4)ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในก าหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละยีสิ่บส่ีต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เศษของเดือน
ให้นบัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ีไม่ให้นาเงินเพ่ิมเติมตาม (1)  (2) และ (3)  มาค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินเพ่ิมตาม (4) ดว้ย 

ขอ้  178  บุคคลท่ีจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือนาพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเล่ียง การเสียภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี ตอ้งระวางโทษอยา่งไร 

ก. จ าคุกไม่เกนิ 6  เดือน  หรือปรับไม่เกนิ  2,000  บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกิน  3 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,500  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกิน  2 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกไม่เกิน 1  เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000 บาท  หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ   

เฉลย  ก. 
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ช้ีทริค !       มาตรา   53   ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเทจ็ ให้ถอ้ยค าเทจ็ ตอบค าถามดว้ยค าอนัเป็นเทจ็ หรือนา
พยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพ่ือหลีกเล่ียง หรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียบ ารุงทอ้งท่ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่
เกนิสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ขอ้  179   บุคคลท่ีจงใจไม่มา หรือไม่ยอมช้ีเขต หรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินตอ้งระวางโทษอยา่งไร 
ก. จ าคุกไม่เกิน 6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกิน  3 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,500  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกิน  2 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกไม่เกนิ 1  เดือน หรือปรับไม่เกนิ  1,000 บาท  หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ   

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา   54    ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดิน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน 
หรือปรับไม่เกนิหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ขอ้   180   บุคคลท่ีขดัขวางการปฏิบติังานนของเจา้พนกังานตอ้งระวางโทษอยา่งไร 
ก. จ าคุกไม่เกิน 6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกิน  3 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,500  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกิน  2 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกไม่เกนิ 1  เดือน หรือปรับไม่เกนิ  1,000 บาท  หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ   

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา   55  ผูใ้ดขดัขวางเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบติัการตามมาตรา 28  มาตรา  40  หรือมาตรา  47  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกนิหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกนิหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ขอ้  181   บุคคลท่ีฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานซ่ึงสั่งตามกฎหมาย ตอ้งระวางโทษอยา่งไร 
ก. จ าคุกไม่เกิน 6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกิน  3 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,500  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกิน  2 เดือน หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกไม่เกนิ 1  เดือน หรือปรับไม่เกนิ  1,000 บาท  หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ   

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา   56  ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานซ่ึงต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงพันบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

ขอ้  182   นาย ก. มีท่ีดิน 2 ไร่ ราคาปานกลางของท่ีดินอยูท่ี่ไร่ละ  200  บาท นาย ก.ตอ้งตอ้งเสียภาษีก่ีบาทต่อไป  
ก.  50  สตางค ์
ข. 1   บาท 
ค. 5  บาท 
ง. 10 บาท 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       ถา้ราคาปานกลางท่ีดินไม่เกินไร่ละ  200   บาท ตอ้งเสียภาษีไร่ละ  50  สตางค ์  ต่อปี  ดงันั้น นาย ก.มีท่ีดิน  2  ไร่ นาย ก. 
จึงตอ้งเสียภาษีปีละ  1  บาท 
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ขอ้  183   ความผดิตามพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508  บุคคลใดเป็นผูมี้อ  านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับ  
ก.  นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี 
ข. นายอ าเภอ หรือ ก านนั 
ค. ผูว้่าราชจงัหวดั หรือ นายอ าเภอ 
ง. ผูว้่าราชการจงัหวดั หรือนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา  57  ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ถ้านายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี แลว้แต่กรณีเห็นว่าผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บ
โทษถึงจ าคุก  ให้มีอ  านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได ้เม่ือตอ้งหาไดช้ าระเงิน   
 
 ค่าปรับตามจ านวนท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดภายในสามสิบวนั คดีนั้นเป็นอนัเสร็จเด็ดขาด 
 ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเม่ือยนิยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดดงักล่าวให้ด าเนินคดีต่อไป 

ขอ้  184   เม่ือมีการเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับ ผูต้อ้งหาตอ้งช าระค่าปรับภายในก่ีวนั คดีจะเป็นอนัเสร็จเด็ดขาด  
ก.   30    วนั 
ข. 45    วนั 
ค. 60    วนั 
ง. 90   วนั 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !       มาตรา  57  ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี แลว้แต่กรณีเห็นว่าผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บ
โทษถึงจ าคุก  ให้มีอ  านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได ้เม่ือตอ้งหาไดช้ าระเงิน   

ค่าปรับตามจ านวนท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดภายในสามสิบวนั คดีนั้นเป็นอนัเสร็จเด็ดขาด 
 ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเม่ือยนิยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดดงักล่าวให้ด าเนินคดีต่อไป 

ขอ้  185   ในบทก าหนดโทษ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6  เดือน หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท อยากทราบว่าเงินค่าปรับตาม
พระราชบญัญติัน้ีตกเป็นรายไดข้องหน่วยใด 

ก. ส านกังานตรวจแห่งชาติ 
ข. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ค. อ าเภอ 
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา  58  ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี แลว้แต่กรณีเห็นว่าผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บ
โทษถึงจ าคุก  ให้มีอ  านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได ้เม่ือตอ้งหาไดช้ าระเงิน   

ค่าปรับตามจ านวนท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดภายในสามสิบวนั คดีนั้นเป็นอนัเสร็จเด็ดขาด 
 ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเม่ือยินยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดดงักล่าวให้ด าเนินคดีต่อไป 

ขอ้  186  ในบทก าหนดโทษ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6  เดือน หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท อยากทราบว่าเงินค่าปรับตาม
พระราชบญัญติัน้ีตกเป็นรายไดข้องหน่วยใด 

ก. ส านกังานตรวจแห่งชาติ 
ข. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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ค. อ าเภอ 
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       มาตรา  58  ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี แลว้แต่กรณีเห็นว่าผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บ
โทษถึงจ าคุก  ให้มีอ  านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได ้เม่ือตอ้งหาไดช้ าระเงิน   

ค่าปรับตามจ านวนท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดภายในสามสิบวนั คดีนั้นเป็นอนัเสร็จเด็ดขาด 
 ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือเม่ือยนิยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดดงักล่าวให้ด าเนินคดีต่อไป 
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พระราชบัญญตัิ ภาษีบ ารุงท้องที่   พ.ศ. 2508 

---------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2508 
เป็นปีที่ 20 ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่โดย

ที่เป็นการสมควรแยกกฎหมายเก่ียวกบัภาษีบ ารุงทอ้งที่ออกจากประมวลรัษฎากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ้นไว ้โดยค าแนะนาและยนิยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญใน

ฐานะรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 

            มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งที่ พ.ศ. 2508" 

            มาตรา 2* พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  *[รก.2508/94/6พ./1 พฤศจิกายน 2508] 

            มาตรา 3 ใหย้กเลิกลกัษณะ 3 ภาษีบ ารุงทอ้งที่แห่งประมวลรัษฎากร บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืน 

ในส่วนที่มีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ช้
พระราชบญัญติัน้ีแทน 

มาตรา 4* ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

*[มาตรา 4 แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เติมฯ พ.ศ. 2524] 

มาตรา 5  เม่ือไดมี้พระราชกฤษฎีกาใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตาม

กฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล บรรดาอ านาจหนา้ที่ของผูว้า่ราชการจงัหวดัตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ที่ของ

รัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีมอบหมาย  

หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

------ 

มาตรา 6 ในพระราชบญัญติัน้ี 

"ที่ดิน" หมายความวา่ พื้นที่ดิน และใหห้มายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน ้ าดว้ย 

"เจ้าของที่ดิน" หมายความวา่ บุคคลหรือคณะบคุคลไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิใน

ที่ดิน หรือครอบครองอยูใ่นที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
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"ปี" หมายความวา่ ปีปฏิทิน 

"รัฐมนตรี" หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 7 ให้ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของที่ดินในวนัที่ 1 มกราคมของปีใดมีหนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

ส าหรับปีนั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน ตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งที่ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา 8  เจา้ของที่ดินไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ส าหรับที่ดินดงัต่อไปน้ี 

(1) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวงัอนัเป็นส่วนสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

(2) ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชใ้นกิจการของรัฐหรือสาธารณะ  

โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 

  (3) ที่ดินของราชการส่วนทอ้งถ่ินที่ใชใ้นกิจการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะ โดยมิไดห้า
ผลประโยชน์ 

              (4) ที่ดินที่ใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 

              (5) ที่ดินที่ใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่วา่จะใชป้ระกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือไม่ หรือที่ศาลเจา้โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 

             (6)* ที่ดินที่ใชเ้ป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรั้บประโยชน์ 

ตอบแทน *[แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เติมฯ พ.ศ. 2524] 
             (7)* ที่ดินที่ใชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือที่ใชเ้ป็นสนามบินของรัฐ *

[แกไ้ขโดยประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัที่ 156 ลงวนัที่ 4 มิถุนายน พทุธศกัราช 2515] 
              (8) ที่ดินที่ใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนที่ตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูแ่ลว้ 

              (9) ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจา้ของที่ดินยนิยอมใหท้างราชการจดัใชเ้พือ่สาธารณประโยชน์ โดย

เจา้ของที่ดินมิไดใ้ชห้รือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น 
             (10) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ท  าการขององคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการช านญัพเิศษของสหประชาชาติ หรือ

องคก์ารระหวา่งประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัใหย้กเวน้ตามอนุสญัญาหรือความตกลง 
              (11) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ท  าการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อ

กนั 

  (12) ที่ดินตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 8 ทวิ* เพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีในเขตกรุงเทพมหานคร ใหรั้ฐมนตรีมี 

อ านาจออกกฎกระทรวง ดงัต่อไปน้ี 
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              (1) ก าหนดผูมี้อ  านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
              (2) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่พจิารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา 14 

              (3) ก าหนดสถานที่เพือ่ปฏิบติัการตามมาตรา 18 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 34 

              (4)* ก าหนดเขตทอ้งที่ตามมาตรา 22(4) *[แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เติมฯ พ.ศ. 2524] 
              (5) ก าหนดวธีิการและสถานที่แจง้การประเมินตามมาตรา 33 

              (6) ก าหนดผูป้ฏิบติัหนา้ที่แทนนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี 
               *[มาตรา 8 ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2516] 

              มาตรา 8 ตรี* ใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ที่เช่นเดียวกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ตามที่บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีทัว่เขตกรุงเทพมหานคร*[มาตรา 8 ตรี เพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2516] 

            มาตรา 9 เพือ่ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

            (1) ในเขตเทศบาล ใหน้ายกเทศมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 

            (2) นอกเขตเทศบาล ใหน้ายอ าเภอทอ้งที่มีอ  านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 

            มาตรา 10 ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

           (1) ที่เก็บจากที่ดินในเขตเทศบาลใด ใหเ้ป็นรายไดข้องเทศบาลนั้น 

           (2) ที่เก็บจากที่ดินในเขตสุขาภิบาลใด ให้เป็นรายไดข้องสุขาภิบาลนั้น 
           (3) ที่เก็บจากที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาล ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 

            มาตรา 10 ทวิ* ภาษีบ ารุงทอ้งที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นรายไดข้องกรุงเทพมหานคร*

[มาตรา 10 ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2516] 

          มาตรา 11 ส่วนลดและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งที่ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

          มาตรา 12 การส่งค  าสัง่เป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนใหแ้ก่บุคคลใด  

ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

            (1) ใหส่้งในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทิตยข์ึ้นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการ 

             (2) ใหส่้ง ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท  าการของผูรั้บ หรือใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ถา้ไม่พบผูรั้บ ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท  าการของผูรั้บ ใหส่้งแก่ผูซ่ึ้งบรรลุนิติภาวะแลว้ซ่ึงอยู ่ณ ภูมิล าเนา หรืออยู่

ในบา้นหรือสถานที่ท  าการของผูน้ั้นถา้ไม่สามารถจะส่งตามวธีิดงักล่าวได ้ใหปิ้ดหนงัสือนั้นไวใ้นที่แลเห็นไดง่้าย 
ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท  าการของผูน้ั้น หรือลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยสองฉบบั หรือ

โฆษณาดว้ยวธีิอ่ืนเม่ือไดป้ฏิบติัการตามวธีิดงักล่าว และเวลาไดล่้วงพน้ไปไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัที่ปฏิบติัการ 

ใหถื้อวา่บุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือนั้นแลว้ 
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หมวด 2 

การตีราคาปานกลางของที่ดิน 

---------------------------- 

มาตรา 13 การตีราคาปานกลางของที่ดินนั้น ใหน้าเอาราคาที่ดินในหน่วยที่จะท าการตีราคา ซ่ึงซ้ือขายกนั

โดยสุจริตคร้ังสุดทา้ยไม่นอ้ยกวา่สามรายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนัตีราคา มาค  านวณถวัเฉล่ียเป็นราคาปาน

กลาง โดยมิใหค้  านวณราคาโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง หรือส่ิงเพาะปลูกเขา้ดว้ย 
ในกรณีที่ไม่มีการซ้ือขายที่ดินตามวรรคหน่ึงในหน่วยใด ใหน้าเอาราคาปานกลางที่ค  านวณตามวธีิการในวรรคหน่ึง

ของที่ดินในหน่วยใกลเ้คียงที่มีสภาพและท าเล ที่ดินคลา้ยคลึงกนัมาเป็นราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นได ้

ถา้ไม่อาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคก่อนได ้ใหก้ าหนดราคาปานกลางของที่ดินโดยถือเกณฑ ์

อยา่งอ่ืนอนัอาจแสดงราคาตลาดของที่ดิน  โดยเฉล่ียไดก้ารตีราคาปานกลางของที่ดินใหตี้ราคาเป็นหน่วยต าบล แต่

ถา้ราคาของที่ดินในต าบลใดแตกต่างกนัมาก ใหพ้จิารณาตีราคาโดยก าหนดเขตในต าบลนั้นแยกออกเป็นหน่วย ๆ 
เพือ่ใหก้ารตีราคาปานกลางเป็นไปโดยเที่ยงธรรม 

              มาตรา 14 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงใหมี้หนา้ที่พจิารณาการตีราคาปาน

กลางตามมาตรา 13 คณะกรรมการนั้นใหป้ระกอบดว้ยบุคคลในทอ้งที่ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในเขตเทศบาล ใหมี้ปลดัจงัหวดั ที่ดินจงัหวดั นายอ าเภอทอ้งที่เทศมนตรีหน่ึงคน และผูท้รงคุณวฒิุ 
สองคนซ่ึงสภาเทศบาลเลือก 
             (2) ในเขตสุขาภิบาล ใหมี้ปลดัจงัหวดั ที่ดินจงัหวดั นายอ าเภอทอ้งที่กรรมการสุขาภิบาลหน่ึงคน 

และผูท้รงคุณวฒิุสองคนซ่ึงคณะกรรมการสุขาภิบาลเลือก 
              (3) นอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลที่มีก  านนั ใหมี้ปลดัจงัหวดัที่ดินจงัหวดั นายอ าเภอทอ้งที่ ก  านนัทอ้งที่ 

และผูท้รงคุณวฒิุสองคนซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัเลือก 

             (4) นอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลที่ไม่มีก านนั ใหมี้ปลดัจงัหวดัที่ดินจงัหวดั นายอ าเภอทอ้งที่ และ
ผูท้รงคุณวฒิุหน่ึงคนซ่ึงผูว้า่ราชการจงัหวดัเลือก 

                มาตรา 15 การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่ต ่ากวา่ก่ึงจ านวนของกรรมการทั้งหมด

จึงเป็นองคป์ระชุม และใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากกรรมการคนหน่ึง ใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                มาตรา 16 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาส่ีปี 

                มาตรา 17 ภายหลงัการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 แลว้ ถา้มีเหตุแสดงวา่ราคาที่ดินในหน่วย

ใดไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก และผูว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาเห็นสมควร หรือเจา้ของที่ดินร้องขอ ผูว้า่ราชการจงัหวดั
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จะสัง่ใหค้ณะกรรมการท าการพจิารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นเสียใหม่ก็ได ้

                มาตรา 18 ภายในเดือนตุลาคมของปีทีจ่ะครบรอบระยะเวลาส่ีปีตามมาตรา 16 ใหค้ณะกรรมการยืน่

รายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัแสดงราคาปานกลางของที่ดินทกุ ๆ หน่วย และให้ผูว้า่

ราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของที่ดินนั้นไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ที่วา่การอ าเภอ ส านกังานเทศบาล 
ส านกังานสุขาภิบาล และที่ต  าบลแห่งทอ้งที่นั้น ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการ 

                 มาตรา 19  ถา้มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา 17 ใหค้ณะกรรมการยืน่รายงานการตีราคา

ใหม่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั และใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม่ ภายในระยะเวลาและ
สถานที่ตามที่ก  าหนดไวใ้นมาตรา 18 

                 มาตรา 20  ถา้เจา้ของที่ดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางของที่ดิน เจา้ของที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์การตี

ราคาปานกลางของที่ดินต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน 

และใหน้าความในหมวด 8 อนัวา่ดว้ยการอุทธรณ์มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                 มาตรา 21 การตีราคาปานกลางของทีดิ่นทุกรอบระยะเวลาส่ีปีตามมาตรา 16 ใหใ้ชเ้ป็นราคา 

ปานกลางไดทุ้กปีส าหรับรอบระยะเวลาส่ีปีนั้น 

                 ในกรณีที่มีการตีราคาปานกลางของทีดิ่นใหม่ตามมาตรา 17 ราคาปานกลางของที่ดินใหม่นั้น ใหใ้ชไ้ด้

ส าหรับปีที่ถดัจากปีที่มีประกาศการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ จนถึงปีสุดทา้ยของรอบระยะเวลาส่ีปีตามวรรค
หน่ึงในกรณีที่มีการอุทธรณ์ตามมาตรา 20 ราคาปานกลางของที่ดินตามค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ให้ใชส้ าหรับปีที่เป็น

ประเด็นแห่งการอุทธรณ์เป็นตน้ไปจนถึงปีสุดทา้ยของรอบระยะเวลาส่ีปีตามวรรคหน่ึง และให้ผูว้่าราชการจงัหวดั
ประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม่ ภายในระยะเวลาและสถานที่ตามที่ก  าหนดไวใ้นมาตรา 18  

 

หมวด 3 

การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่ 

---------------------------- 

มาตรา 22* บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั และใช้

ที่ดินนั้นเป็นที่อยูอ่าศยัของตนเป็นที่เล้ียงสตัวข์องตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหล้ดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษี

บ ารุงทอ้งที่ตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
              (1) ถา้เป็นที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาลใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหา้ไร่ แต่จะนอ้ยกวา่สามไร่

ไม่ได ้ทั้งน้ี ตามที่ก  าหนดในขอ้บญัญติัจงัหวดั 
              (2) ถา้เป็นที่ดินในเขตเทศบาลต าบลหรือในเขตสุขาภิบาลใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่ แต่จะนอ้ยกวา่

สองร้อยตารางวาไม่ได ้ ทั้งน้ี ตามที่ก  าหนดในเทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบั 

              (3) ถา้เป็นที่ดินในเขตเมืองพทัยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลต าบล ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกิน
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หน่ึงร้อยตารางวา แต่จะนอ้ยกวา่หา้สิบตารางวาไม่ได ้ทั้งน้ี ตามที่ก  าหนดในขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั 

              (4) ถา้เป็นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหล้ดหยอ่นไดด้งัต่อไปน้ี 
                     (ก) ในทอ้งที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา แต่จะนอ้ยกวา่หา้สิบ

ตารางวาไม่ได ้

                     (ข) ในทอ้งที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่ แต่จะนอ้ยกวา่หน่ึงร้อย
ตารางวาไม่ได ้

                     (ค) ในทอ้งที่ชนบท ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหา้ไร่ แต่จะนอ้ยกวา่สามไร่ไม่ได ้
                     ทั้งน้ี ตามที่ก  าหนดในขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครทอ้งที่ใดจะเป็นทอ้งที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค)  

ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวงที่ดินที่มีส่ิงปลูกสร้างและใชส่ิ้งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการคา้หรือใหเ้ช่า 

ไม่ไดรั้บการลดหยอ่นส าหรับส่วนของที่ดินที่มีส่ิงปลูกสร้างที่ใชเ้ป็นสถานการคา้หรือใหเ้ช่านั้น  ในกรณีที่บุคคล
ธรรมดาหลายคนเป็นเจา้ของที่ดินร่วมกนั ใหไ้ดรั้บการลดหยอ่นรวมกนัตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงการ

ลดหยอ่นตามเกณฑใ์นมาตราน้ี ใหไ้ดรั้บการลดหยอ่นส าหรับที่ดินที่อยูใ่นจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงแต่จงัหวดัเดียว*
[มาตรา 22 แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เติมฯ พ.ศ.2524] 

                     มาตรา 23 ที่ดินที่ใชใ้นการเพาะปลูก ถา้ในปีล่วงมาแลว้ การเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมาก

ผดิปกติ หรือท าการเพาะปลูกไม่ไดด้ว้ยเหตุอนัพน้วสิยัที่จะป้องกนัไดโ้ดยทัว่ไป ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจ
พจิารณายกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งที่ใหไ้ดต้ามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

                    มาตรา 23 ทว*ิ ที่ดินที่ใชเ้ป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน อาจไดรั้บ

ยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ไดเ้ฉพาะที่ก  าหนดไวใ้นกฎกระทรวง*[มาตรา 23 ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชก าหนด

แกไ้ขเพิม่เติมฯ พ.ศ. 2524]  

หมวด 4 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการส ารวจ 

----------------------- 

                     มาตรา 24 ใหเ้จา้ของที่ดินซ่ึงมีหนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ยืน่แบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงตาม

แบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดในกรณีที่ที่ดินอยูน่อกเขตเทศบาล เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดั 

พจิารณาเห็นสมควรจะก าหนดใหเ้จา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจแลว้ยืน่แบบแสดงรายการที่ดินแทนเจา้ของที่ดิน
เป็นรายแปลงที่ท  าการส ารวจก็ได ้

                     มาตรา 25 ถา้บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของที่ดินตาย เป็นผูไ้ม่อยูต่ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

วา่ดว้ยเร่ืองสาบสูญ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใหผู้จ้ดัการมรดกหรือทายาทผูรั้บ

มอบอ านาจ ผูค้รอบครองทรัพยสิ์น ผูอ้นุบาล ผูพ้ทิกัษ ์หรือผูจ้ดัการทรัพยสิ์น แลว้แต่กรณี มีหนา้ที่ปฏิบติัการตาม

มาตรา 24 
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                    มาตรา 26 ถา้เจา้ของที่ดินเป็นนิติบุคคล ใหผู้จ้ดัการหรือผูแ้ทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้น มีหนา้ที่ปฏิบติัการ

ตามมาตรา 24 

                   มาตรา 27 ถา้บุคคลหลายคนเป็นเจา้ของที่ดินร่วมกนั ใหบุ้คคลเหล่านั้นมีหนา้ที่รับผดิชอบร่วมกนัใน

การปฏิบตัิการตามมาตรา 24 

                   มาตรา 28  เพือ่ประโยชน์ในการส ารวจและยืน่แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา 24 วรรคสอง ใหเ้จา้

พนกังานส ารวจก าหนดวนัเวลาที่จะท าการส ารวจและปิดประกาศไว ้ณ ที่ท  าการผูใ้หญ่บา้นแห่งทอ้งที่นั้น และให้

เจา้ของที่ดินหรือผูแ้ทนมีหนา้ที่ช้ีเขตและแจง้จ านวนเน้ือที่ดินตามก าหนด 
วนัเวลานั้น และใหค้วามสะดวกแก่เจา้พนกังานส ารวจเพือ่การนั้นตามสมควรถา้เจา้ของที่ดินหรือผูแ้ทนไม่มาช้ีเขต

หรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือ 
ที่ดิน หรือช้ีเขตหรือแจง้จ านวนเน้ือที่ดินขาดจากจ านวนที่เป็นจริง หรือไม่ให้ 

ความสะดวกแก่เจา้พนกังานส ารวจ เจา้พนกังานส ารวจมีอ านาจเขา้ไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เก่ียวขอ้งในระหวา่ง

พระอาทิตยข์ึ้นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการ เพือ่ท  าการส ารวจตามที่เห็นวา่ถูกตอ้งได ้

               มาตรา 29 แบบแสดงรายการที่ดินส าหรับที่ดินในเขตเทศบาลใหย้ืน่ต่อเจา้พนกังานประเมิน ณ ส านกังาน

เทศบาลที่ที่ดินแปลงนั้นอยูใ่นเขต หรือยืน่ ณ สถานที่อ่ืนที่นายกเทศมนตรีก าหนดแบบแสดงรายการที่ดินส าหรับ

ที่ดินนอกเขตเทศบาล ใหย้ืน่ต่อเจา้พนกังานประเมิน ณ ที่วา่การอ าเภอที่ที่ดินแปลงนั้นอยูใ่นเขต หรือยืน่ ณ สถานที่
อ่ืนที่นายอ าเภอก าหนด 

              มาตรา 30  แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา 24 และมาตรา 29ใหย้ืน่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มี

การตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16แบบแสดงรายการที่ดินที่ยืน่ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชไ้ดทุ้กปีในรอบ

ระยะเวลาส่ีปีนั้น 

             มาตรา 31 บุคคลใดเป็นเจา้ของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจ านวนเน้ือที่ดินเดิมของเจา้ของที่ดินผูใ้ดไดเ้ปล่ียนแปลง

ไป ใหเ้จา้ของที่ดินนั้นยืน่แบบแสดงรายการที่ดินต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวนันบัแต่

วนัที่เป็นเจา้ของที่ดินขึ้นใหม่ หรือนบัแต่วนัที่จ  านวนเน้ือที่ดินไดมี้การเปล่ียนแปลงเวน้แต่ในกรณีที่ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัก าหนดใหเ้จา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจตามมาตรา 24 วรรคสอง ก็ใหเ้จา้ของที่ดินแจง้ต่อเจา้พนกังาน

ส ารวจภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกนั และให้เจา้พนกังานส ารวจยืน่แบบแสดงรายการที่ดินต่อเจา้พนกังาน

ประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ได ้
รับแจง้จากเจา้ของที่ดิน 

             มาตรา 32  เจา้ของที่ดินผูใ้ดไดเ้ปล่ียนแปลงการใชท้ี่ดินอนัเป็นเหตุใหก้ารลดหยอ่นตามมาตรา 22 

เปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนท าใหอ้ตัราภาษีบ ารุงทอ้งที่ส าหรับที่ดินเปล่ียนแปลงไป ใหเ้จา้ของที่ดินผูน้ั้น

แจง้การเปล่ียนแปลงต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง หรือ
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นบัแต่วนัที่มีเหตุอยา่งอ่ืนท าใหอ้ตัราภาษีบ ารุงทอ้งที่เปล่ียนแปลง เวน้แต่ในกรณีที่ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าหนดให้เจา้

พนกังานส ารวจท าการส ารวจตามมาตรา 24 วรรคสอง ก็ใหเ้จา้ของที่ดินแจง้ 

 

 

ต่อเจา้พนกังานส ารวจภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกนั และใหเ้จา้พนกังานส ารวจแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อ
เจา้พนกังานประเมินตามมาตรา 29  ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้จากเจา้ของที่ดิน  

 

หมวด 5 

การช าระภาษีบ ารุงท้องที ่

-------------------- 

                   มาตรา 33 ในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งที่ส าหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 

16 หรือของปีที่มีการตีราคาปานกลาง 
ของที่ดินใหม่ตามมาตรา 17 ใหเ้จา้พนกังานประเมินค านวณภาษีบ ารุงทอ้งที่และแจง้การประเมินภายในเดือน

มีนาคมแรกหลงัจากการตีราคาปานกลางของที่ดินตามวธีิการดงัต่อไปน้ี 

                     (1) ในกรณีที่ที่ดินอยูใ่นเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลที่ไม่มีก านนัใหเ้จา้พนกังานประเมินแจง้การ
ประเมินเป็นหนงัสือไปยงัผูซ่ึ้งมีหนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

                     (2) ในกรณีที่ที่ดินอยูน่อกเขตเทศบาลที่มีก  านนั ใหเ้จา้พนกังานประเมินปิดประกาศแจง้การประเมิน
ไว ้ณ ที่วา่การอ าเภอ ที่ท  าการก านนั และที่ท  าการผูใ้หญ่บา้น 

                     การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งที่ที่เจา้พนกังานประเมินค านวณไวต้ามวรรคหน่ึง ให้ใชเ้ป็นการประเมิน

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ส าหรับในปีต่อไปจนครบรอบระยะเวลาส่ีปีตามมาตรา 21 
                     ในกรณีที่เจา้พนกังานประเมินไม่อาจค านวณภาษีบ ารุงทอ้งที่และแจง้การประเมินภายในเดือนมีนาคม 

ก็ใหแ้จง้การประเมินภายหลงัก าหนดเวลาดงักล่าวได ้
                     มาตรา 34 ใหผู้มี้หนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่นาเงินไปช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ ณ ทีว่า่การอ าเภอ 

ส านกังานเทศบาล หรือสถานที่อ่ืนที่นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดการช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่นั้น ใหถื้อวา่

เป็นการสมบูรณ์เม่ือไดรั้บใบเสร็จรับเงินที่พนกังานเจา้หนา้ที่ผูมี้หน้าที่ในการน้ีไดล้งลายมือช่ือรับเงินแลว้ 
                     *การช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ จะช าระโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตัว๋แลกเงินของธนาคารโดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัสถานที่ตามวรรคหน่ึงก็ได ้โดยสัง่จ่ายใหแ้ก่กรุงเทพมหานคร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั เมืองพทัยา เทศบาล หรือสุขาภิบาล ที่ที่ดินของผูเ้สียภาษีบ ารุงทอ้งที่ตั้งอยูใ่นเขต แลว้แต่กรณี และใหถื้อวา่
วนัที่ไดส่้งทางไปรษณียเ์ป็นวนัช าระเงินภาษีบ ารุงทอ้งที่*[ความในวรรคสามของมาตรา 34 เพิม่เติมโดยพระราช

ก าหนดแกไ้ขเพิม่เติมฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2529] 
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                     มาตรา 35 ใหผู้มี้หนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปีในกรณี

ที่ผูมี้หนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ไดรั้บแจง้การประเมินตามมาตรา 31 หรือมาตรา 32 หรือภายหลงัเดือนมีนาคมตาม

มาตรา 33 วรรคสาม ให้ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้การ 

ประเมิน 

                     มาตรา 36  ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจประกาศขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลาช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ตาม

มาตรา 35 ออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็นแก่กรณี 

                     มาตรา 36 ทว*ิ ถา้เงินภาษีบ ารุงทอ้งที่ที่ตอ้งช าระภายในก าหนดเวลา ตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 

แลว้แต่กรณี มีจ  านวนตั้งแต่สามพนับาทขึ้นไป ผูมี้หนา้ที่เสียภาษีจะขอผอ่นช าระเป็นสามงวด ๆ ละเท่า ๆ กนัก็ได้

โดยแจง้เป็นหนงัสือใหบุ้คคลตามมาตรา 34 ทราบก่อนการช าระภาษีงวดที่หน่ึงการผอ่นช าระภาษีตามวรรคหน่ึง 
ตอ้งช าระงวดที่หน่ึงตามก าหนดเวลาตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 แลว้แต่กรณี งวดที่สองตอ้งช าระภายในหน่ึง

เดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยที่ตอ้งช าระงวดที่หน่ึง และงวดที่สามตอ้งช าระภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยที่ตอ้งช าระ

งวดที่สองถา้ผูข้อผอ่นช าระภาษีผูใ้ดไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่งวดใดงวดหน่ึง 
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเ้จา้ของที่ดินหมดสิทธิที่จะช าระภาษีเป็นงวด และใหน้าความใน          มาตรา 

45 (4) มาใชบ้งัคบัส าหรับงวดที่ยงัไม่ช าระ*[มาตรา 36 ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เติมฯ(ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2529] 

                 มาตรา 37 ถา้ภาษีบ ารุงทอ้งที่ส าหรับที่ดินของเจา้ของเดียวกนัในต าบลเดียวกนัมีจ านวนไม่ถึงหน่ึงบาท 

เป็นอนัไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ส าหรับที่ดินแปลงนั้น 

                 มาตรา 38 ภาษีบ ารุงทอ้งที่จ  านวนใดที่เจา้พนกังานประเมินไดแ้จง้หรือประกาศการประเมินแลว้ ถา้มิได้

ช าระภายในเวลาที่ก  าหนดใหถื้อเป็นภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระ 

                 มาตรา 39 เม่ือกรรมสิทธ์ิหรือการครอบครองของเจา้ของที่ดินไดโ้อนตกไปยงับุคคลอ่ืน ใหผู้รั้บโอนมี

หนา้ที่ร่วมกบัเจา้ของที่ดินเดิมเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระไม่เกินหา้ปี รวมทั้งปีสุดทา้ยที่มีการเปล่ียนแปลงเจา้ของ

ที่ดินดว้ย ส่วนภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระเกินหา้ปีคงอยูใ่นความรับผดิของเจา้ของที่ดินเดิมความในวรรคก่อนมิใหใ้ช้
บงัคบัแก่ผูรั้บโอนซ่ึงไดก้รรมสิทธ์ิมาในการขายทอดตลาดโดยค าสัง่ศาลหรือค าสัง่ของเจา้พนกังานพทิกัษท์รัพยใ์น

คดีลม้ละลาย หรือค าสัง่ขายทอดตลาดตามพระราชบญัญติัน้ี 

                   มาตรา 40 ในการปฏิบติัหนา้ที่เพือ่การเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระใหน้ายอ าเภอ หรือ

นายกเทศมนตรี มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

                   (1) มีหนงัสือเรียกเจา้ของที่ดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค  า หรือส่งบญัชีหรือเอกสารมา
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ตรวจสอบ 

                   (2) สัง่ใหเ้จา้ของที่ดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัการเท่าที่จ  าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการเร่งรัดภาษี
บ ารุงทอ้งที่คา้งช าระถา้เจา้ของที่ดินหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งไม่ยอมปฏิบติัการตาม (1) 

หรือ (2) ใหน้ายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจเขา้ไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เก่ียวขอ้งแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุง

ทอ้งที่คา้งช าระของผูมี้หนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ในระหวา่งพระอาทิตยข์ึ้นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการ
เพือ่สอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคน้บญัชี หรือเอกสาร หรือยดึ อายดับญัชี หรือเอกสาร 

                    มาตรา 41 ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผดิช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระ อาจถูกยดึ อายดั หรือขาย

ทอดตลาดเพือ่นาเงินมาช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระ โดยให้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจออกค าสัง่

เป็นหนงัสือยดึ อายดั หรือขายทอดตลาดได ้แต่ค  าสัง่เช่นวา่นั้นจะออกไดก้็แต่โดยไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากผูว้า่

ราชการจงัหวดัการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิไดใ้นระหวา่งระยะเวลาที่ใหอุ้ทธรณ์ไดต้ามมาตรา 49 
หรือมาตรา 52 และตลอดเวลาที่ท  าการพจิารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัไม่ถึงที่สุดค  าสัง่ยดึจะกระท าไดเ้ม่ือ

ไดส่้งค  าเตือนเป็นหนงัสือใหเ้จา้ของที่ดินช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่
วนัที่รับหนงัสือนั้นโดยวิธีการส่งหนงัสือตามมาตรา 12วธีิการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพือ่ใหไ้ดรั้บ

ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระนั้น ใหน้าวธีิการในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                 มาตรา 42 เงินที่ไดจ้ากการขายทอดตลาดนั้น ใหห้กัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการยดึ อายดั หรือขายทอดตลาด 

เหลือเท่าใดให้ช าระเป็นค่าภาษีบ ารุงทอ้งที่ ถา้ยงัมีเงินเหลืออยูอี่กใหค้ืนแก่เจา้ของที่ดิน 

                 มาตรา 43  เม่ือไดมี้การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นไวแ้ลว้ ถา้ไดมี้การช าระเงินค่าใชจ่้ายในการยดึหรืออายดั 

และค่าภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระโดยครบถว้นก่อนการขายทอดตลาด ก็ใหน้ายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี สัง่ถอน

ค าสัง่ยดึหรืออายดันั้น 

                 มาตรา 44 ผูใ้ดเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่โดยไม่มีหนา้ที่ตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ที่ควรตอ้งเสีย ผูน้ั้นมี 

สิทธิไดรั้บเงินคืนการขอรับเงินคืนใหย้ืน่ค  าร้องต่อนายอ าเภอส าหรับนอกเขตเทศบาล หรืนายกเทศมนตรีส าหรับใน

เขตเทศบาลภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่หรือนบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้ค  าวนิิจฉัยอุทธรณ์ แลว้แต่กรณี 
ในการน้ี 

ใหผู้ย้ืน่ค  าร้องส่งเอกสาร หลกัฐาน หรือค าช้ีแจงใด ๆ ประกอบค าร้องดว้ยการสัง่คืนภาษีบ ารุงทอ้งที่ใหเ้ป็นอ านาจ

ของนายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี แลว้แต่กรณี  

หมวด 6 

เงินเพิ่ม 

----------------------- 

                  มาตรา 45 ให้เจา้ของที่ดินเสียเงินเพิม่นอกจากเงินที่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ ในกรณีและอตัรา

ดงัต่อไปน้ี 
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                  (1) ไม่ยืน่แบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก  าหนดให ้เสียเงินเพิม่ร้อยละสิบของจ านวนเงินที่ตอ้ง

เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ เวน้แต่กรณีที่เจา้ของที่ดินไดย้ืน่แบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจา้พนกังานประเมินจะไดแ้จง้ให้
ทราบถึงการละเวน้นั้นใหเ้สียเงินเพิม่ร้อยละหา้ของจ านวนเงินที่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ 

                  (2) ยืน่แบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกตอ้งท าใหจ้  านวนเงินที่จะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ลดนอ้ยลง ให้

เสียเงนิเพิม่ร้อยละสิบของภาษีบ ารุงทอ้งที่ที่ประเมินเพิม่เติม เวน้แต่กรณีที่เจา้ของที่ดินไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดง
รายการที่ดินใหถู้กตอ้งก่อนที่เจา้พนกังานประเมินแจง้การประเมิน 

                 (3) ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือที่ดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจโดยท าให้จ  านวนเงินที่จะตอ้งเสียภาษีบ ารุง
ทอ้งที่ลดนอ้ยลง ใหเ้สียเงินเพิม่อีกหน่ึงเท่าของภาษีบ ารุงทอ้งที่ที่ประเมินเพิม่เติม 

                 (4)*ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่ภายในเวลาที่ก  าหนด ใหเ้สียเงินเพิม่ร้อยละยีสิ่บส่ีต่อปีของจ านวนเงินที่ตอ้ง

เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ี ไม่ใหน้าเงินเพิม่ตาม (1) (2) หรือ (3)มาค  านวณเพือ่เสีย
เงินเพิม่ตาม (4) ดว้ย*[ความใน (4) ของมาตรา 45 แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ข 

เพิม่เติมฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2529] 

               มาตรา 46 เงินเพิม่ใหถื้อวา่เป็นภาษีบ ารุงทอ้งที่  

หมวด 7 

เจ้าพนักงานประเมนิ 

------------------------- 

               มาตรา 47 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ ใหเ้จา้พนกังานประเมินมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

               (1) เขา้ไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เก่ียวขอ้งแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งที่ของผูมี้หนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่

ในระหวา่งพระอาทิตยข์ึ้นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการ เพือ่สอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคน้

บญัชีหรือเอกสาร หรือยดึ อายดับญัชี หรือเอกสารเพือ่ทราบวา่ผูมี้หนา้ที่เสียภาษีบ ารุง 
ทอ้งที่ไดป้ฏิบติัการถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ 

              (2) มีหนงัสือเรียกผูมี้หนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค  าหรือส่งบญัชีหรือ
เอกสารมาตรวจสอบ 

              มาตรา 48  เม่ือปรากฏวา่เจา้ของที่ดินซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ที่เสียภาษีบ ารุงทอ้งที่มิไดย้ืน่แบบแสดงรายการที่ดิน

ตามมาตรา 24 ให้เจา้พนกังานประเมินมีอ านาจแจง้การประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินสิบปีนบัแต่วนัที่เจา้พนกังาน
ประเมินไดท้ราบวา่เจา้ของที่ดินยงัมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการที่ดิน  
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หมวด 8 

การอุทธรณ์ 

---------------------- 

              มาตรา 49  เจา้ของที่ดินผูใ้ดไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งที่แลว้ เห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง มี

สิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัไดโ้ดยยืน่อุทธรณ์แก่เจา้พนกังานประเมินตามแบบที่กระทรวง 

มหาดไทยก าหนด ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้การประเมินเม่ือเจา้พนกังานประเมินไดรั้บอุทธรณ์แลว้ 

ใหเ้สนออุทธรณ์นั้นตามล าดบัจนถึงผูว้า่ราชการจงัหวดัการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ เวน้แต่
จะไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดัใหร้อค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ หรือค าพพิากษาของศาล 

            มาตรา 50  เพือ่การพจิารณาอุทธรณ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจมีหนงัสือเรียกผูอุ้ทธรณ์หรือบุคคลใด ๆ มา

ใหถ้อ้ยค  าหรือใหส่้งเอกสารอนัควรแก่เร่ืองมาแสดงผูอุ้ทธรณ์คนใดไม่ปฏิบติัตามหนงัสือเรียกที่ออกตามมาตราน้ี 

หรือไม่ยอมใหถ้อ้ยค าโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัยกอุทธรณ์นั้นเสีย 

           มาตรา 51  เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดพ้จิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นประการใดแลว้ ใหแ้จง้ค  าวนิิจฉยัอุทธรณ์

เป็นหนงัสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์และเจา้พนกังานประเมิน 

          มาตรา 52  ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อศาลภายในสามสิบวนันบั 

แต่วนัไดรั้บแจง้ค  าวนิิจฉัยอุทธรณ์ เวน้แต่ในกรณีที่ผูว้า่ราชการจงัหวดัยกอุทธรณ์ตามความในมาตรา 50 วรรคทา้ย  

 

หมวด 9 

บทก าหนดโทษ 

------------------------ 

              มาตรา 53   ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ใหถ้อ้ยค  าเทจ็ ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค า

อนัเป็นเทจ็ หรือนาพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งที่ ตอ้ง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

             มาตรา 54  ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือที่ดิน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

             มาตรา 55  ผูใ้ดขดัขวางเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบตัิการตามมาตรา 28มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ตอ้งระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

             มาตรา 56  ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสัง่ของเจา้พนกังานซ่ึงสัง่ตามมาตรา 40มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ตอ้งระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับความในวรรคก่อนมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผู ้

อุทธรณ์ตามมาตรา 50 

            มาตรา 57 ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี แลว้แต่กรณี เห็นวา่ผูต้อ้งหาไม่
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ควรไดรั้บโทษถึงจ าคุก ใหมี้ 

อ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับได ้เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี
ก าหนดภายในสามสิบวนั คดีนั้นเป็นอนัเสร็จเด็ดขาดผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเม่ือยนิยอมแลว้ไม่

ช าระเงินคา่ปรับภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหด้ าเนินคดีต่อไป 

             มาตรา 58* เงินค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ีใหต้กเป็นรายไดข้องกรุงเทพมหานคร องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั เทศบาล หรือสุขาภิบาลแลว้แต่ความผดินั้นจะเกิดขึ้นในทอ้งที่ใด 

*[มาตรา 58 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2516]  

 

บทเฉพาะกาล 

              มาตรา 59 บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา 3ใหค้งใชบ้งัคบัไดใ้นการเก็บภาษีบ ารุง

ทอ้งที่ จ  านวนพทุธศกัราชต่าง ๆก่อนวนัที่พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  

 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี  
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เจาะประเด็นขอ้สอบ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ  
การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 
 
ขอ้  187    ระเบียบฯ น้ี  ออกมาโดยอาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญติัใดบา้ง 

ก. พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.  2540  ความในมาตรา 6   และมาตรา  76 
ข. พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  ความในมาตรา 69    และมาตรา  77 
ค. พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537   ความในมาตรา  7  และมาตรา  88 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 76  แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  มาตรา 
69 และมาตรา  77  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พงศ. 2496  มาตรา 5  และมาตรา 88 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบน้ีไว ้

ขอ้  188   ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด 
ก. วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ข. วนัท่ี 31  มกราคม  2548 
ค. วนัที ่ 1  กุมภาพันธ์ 2548 
ง. ถูกขอ้ ก. และ ค. 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !       ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ขอ้  189   ใครเป็นผูรั้กษาการระเบียบน้ี 

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ง. ผูว้่าราชการจงัหวดั 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !       ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และให้มีอ  านาจตีความ วินิจฉยัปัญหาก าหนดหลกัเกณฑ ์
และวิธีปฏิบติั เพ่ือด าเนินการให้เป็นตามระเบียบน้ี 
 
ขอ้  190  ผูรั้กษาการตามระเบียบน้ีสามารถมอบอ านาจให้บุคคลใดไดบ้า้ง 

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ข. ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 4 ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และให้มีอ  านาจตีความวินิจฉยัปัญหา ก าหนด
หลกัเกณฑ ์ และวิธีปฏิบติั เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ีในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถปฏิบติัตาม
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ระเบียบน้ีได ้ ให้ขอท าความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบติัปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจตามวรรค
สองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวดักไ็ด้ 
 
ขอ้  191  ขอ้ใดถูกตอ้งตามความหมายของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระเบียบน้ี 

ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  ต าบล 
ข. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  ต าบล  สุขาภิบาล 
ค. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  ต าบล พทัยา 
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวดั  เทศบาล  ต าบล รวมทั้งกจิการพาณชิย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !      ขอ้ 5 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวดั  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมทั้งกจิการพาณชิย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ขอ้  192  ในระเบียบน้ี “ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” คือใคร 
ก. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ข. นายกเทศมนตรี 
ค. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 5   ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  นายกเทศมนตรี  คณะเทศมนตรี นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

ขอ้  193   หีบห่อ  คืออะไร 
ก. หีบ 
ข. ถุง 
ค. ภาชนะอ่ืนใด 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 5   หีบห่อ หมายถึง หีบ หรือถุง หรือภาชนะอ่ืนใด ซ่ึงใชส้ าหรับบรรจุเงินเพ่ือเก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยั ในลกัษณะหีบ
ห่อหรือส าหรับบรรจุเงินเพ่ือนาส่ง หรือนาฝากส่วนราชการ หรือบรรจุเงินท่ีขอเบิกคืนจากตูนิ้ภยัของส่วนราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้   194  ในระเบียบน้ีใบส าคญัคู่จ่ายคือ อะไร 
ก. หลกัฐานการเงินท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน 
ข. หลกัฐานการนาเงินเขา้บญัชีเงินฝากท่ีรับท่ีธนาคาร 
ค. หลกัฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจา้หน้ี 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 5   “ใบส าคญัคู่จ่าย” หมายความว่า หลกัฐานการจ่ายเงินท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน หลกัฐาน 
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ของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจา้หน้ี หลกัฐานการนาเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูรั้บท่ีธนาคาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีแสดงการ
จ่ายเงินให้แก่ผูรั้บเงินหรือเจา้หน้ี และให้รวมถึงใบนาส่งเงินต่อหน่วยงานคลงัดว้ย 

ขอ้  195   ขอ้ใดถูกตอ้งตามความหมายของ “อนุมติัฎีกา”   ตามระเบียบน้ี 
ก. อนุญาตให้จ่ายเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. อนุญาตให้จ่ายเงินจากศาลฎีกา 
ค. หลกัฐานการจ่ายเงิน 
ง. เงินทั้งปวงท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บ 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 5   อนุมตัฎิกีา  หมายความว่า  อนุญาตให้จ่ายเงินจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้  196   ในระเบียบน้ี ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น คืออะไร 
ก. นายกเทศมนตรี 
ข. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ค. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ง. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 5   ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัรองนายกเทศมนตรี และรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ขอ้  197   แผนการใชจ่้ายเงิน หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดในการจ่ายเงินของหน่วยงานผูเ้บิกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 
ซ่ึงหน่วยงานผูเ้บิกไดย้ืน่ต่อหน่วยงานคลงัทุกระยะก่ีเดือน 

ก. 1  เดือน 
ข. 2 เดือน 
ค. 3  เดือน 
ง. 4  เดือน 

เฉลย  ค. 
ช้ีทริค !        สามเดือน 

ขอ้   198    ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งตามระเบียบน้ี 
ก. หน้ีสูญ  หมายความว่า หน้ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะเจา้หน้ีไม่มีทางท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีได ้
ข. ปี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
ค. นายอ าเภอ หมายความรวมถึง ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจ าก่ิงอ  าเภอดว้ย 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !        ตามระเบียบฯ ขอ้ 5 
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ขอ้ 199  ในระเบียบน้ี “เงินยมื”  หมายความว่า 
ก. เงินงบประมาณ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายให้บุคคลยมืเดินทางไปราชการ 
ข. เงินนอกงบประมาณท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายให้บุคคลยมืเดินทางไปราชการ 
ค. เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณท่ีปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายให้แก่บุคคลใดยมืเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
      ไปราชการหรือปฏิบติัราชการอ่ืนใด 
ง.ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง 
ช้ีทริค !        “เงินยมื” หมายความว่า  เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยท่ีมิตอ้งจดัท าขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายให้แก่บุคคลใด
ยมืเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการหรือปฏิบติัราชการอ่ืนใด 

 
ขอ้  200  ในระเบียบน้ี “ปี”  หมายความว่า 

ก. ปีปฎิทิน 
ข. ปีงบประมาณ 
ค. ถูกทั้งขอ้ ก. และ ข. 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        “ขอ้ 5  ในระเบียบน้ี ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 
 
ขอ้  201   ในระเบียบน้ี “เงินสะสม”  หมายความว่า 

ก. เงินท่ีเหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ข. เงินรายรับอ่ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บไวภ้ายในส้ินปีงบประมาณหลงัหักจากทุนส ารองเงินสะสม 
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        “ขอ้ 5  ในระเบียบน้ี  “เงินสะสม” หมายความว่า เงินท่ีเหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายรับอ่ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บไวภ้ายในวนัส้ิน
ปีงบประมาณหลงัจากท่ีไดห้ักทุนส ารองเงินสะสมไวแ้ลว้และรวมทั้งเงินสะสมปีก่อน ๆ ดว้ย 
 
ขอ้  202    บรรดาแบบพิมพแ์ละเอกสารใด ๆ ท่ีใชใ้นการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนแบบบญัชี ทะเบียนและรายงานการเงินให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานใดก าหนด 
เวน้แต่จะมีกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัก าหนดให้เป็นอยา่งอ่ืน 

ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. กระทรวงการคลงั 
ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง. กรมบญัชีกลาง 

เฉลย  ค. 
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ช้ีทริค !        ขอ้  6  บรรดาแบบพิมพแ์ละเอกสารใด ๆ ท่ีใชใ้นการับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การถอนเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนแบบบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกรมส่งเสริกมาปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด เวน้แต่มีกฏหมาย ระเบียบ  ขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้  203   เงินท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิให้ถือเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยกเวน้เงิน
ประเภทใด 

ก. เงินภาษีจดัสรร 
ข. เงินรายไดเ้บต็เตล็ด 
ค. เงินอุดหนุน 
ง. เงินผู้มอีุทศิให้เป็นการเฉพาะเจาะจง 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !          ขอ้ 7 บรรดาเงินท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ ให้นาส่งเป็นเงินรายไดท้ั้งส้ิน ห้ามมิให้กนัไว้
เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เวน้แต่จะมีกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ค าสั่งหรือหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
                    ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัในกรณทีี่มีผู้อุทศิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าให้กระท า
การอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัหารายไดข้ึ้นเป็นคร้ังคราวภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี เพ่ือใช้
จ่ายในกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะเงินรายไดท่ี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัหาข้ึนเป็นคร้ังคราว หรือเงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ตาม
วรรคสอง ถา้ไม่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หากมีเงินเหลือจ่าย หรือหมดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชจ่้ายแลว้ ให้นาส่งเป็นรายไดข้อง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้  204   การรับเงินให้รับเงินเป็นเงินสด ส่วนการรับเช็ค ดราฟท ์หรือตราสารอยา่งอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้ปฏิบิตามหน่วยงานใด
ก าหนด 

ก. กรมการปกครอง 
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง. กระทรวงการคลงั 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 8 การรับเงินให้รับเป็นเงินสด ส่วนการรับเช็ค ดราฟท ์หรือตราสารอยา่งอ่ืนหรือโดยวธีิอ่ืนใด ให้ปฏิบติัตามวิธีการ
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

ขอ้  205   การบนัทึกรายการรับเงินในระบบให้หน่วยงานคลงับนัทึกบญัชีในวนัใด 
ก. วนัทีไ่ด้รับเงิน หรือรับหลกัฐานการโอนเงิน 
ข. วนัรุ่งข้ึนจากวนัท่ีไดรั้บเงินสด 
ค. ทุกสัปดาห์ 
ง. ทุกเดือน 

 เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 10๑๐ ให้หน่วยงานคลงับนัทึกรายการรับเงินในระบบภายในวนัท่ีไดรั้บเงิน หรือไดรั้บหลกัฐานตามขอ้ 9/1 โดย
แสดงให้ทราบว่าไดรั้บเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฎีกา หรือเอกสารอ่ืน เล่มใดเลขท่ีใด จ านวนเท่าใด หรือตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินก าหนดในกรณีท่ีมีการรับเงินภายหลงัก าหนดเวลาปิดบญัชีสาหรับวนันั้นแลว้ ให้บนัทึกการรับเงินในวนันั้นและ
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เก็บเงินสดในตูนิ้รภยัเงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวนัหน่ึง ๆ หลายฉบบั จะรวมรับเงินประเภทนั้นตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุก
ฉบบัมาบนัทึกในบญัชีรายการเดียวก็ได ้โดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ีใด ถึงเลขท่ีใด จ านวนเงินรวม
ทั้งส้ินเท่าใด ไวด้า้นหลงัส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบบัสุดทา้ย” 
 
ขอ้ 206   การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานคลงัตรวจสอบอยา่งไร 

ก. ตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมอืช่ือก ากบัไว้ 
ข. ตรวจสอบใบเสร็จฉบบัสุดทา้ยโดยไม่ตอ้งลงลายมือช่ือก ากบั 
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
ง. ไม่มีขอ้ถูกตอ้ง 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 12   ให้หน่วยงานคลงัจดัให้มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บและนาส่งกบัหลกัฐานและรายการท่ีบนัทึก
ไวใ้นระบบ เม่ือไดต้รวจสอบว่าถูกตอ้งครบถว้นแลว้ใหผู้ต้รวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัท่ีไดรั้บในวนันั้นไว้
ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมอืช่ือก ากบัไว้ด้วยกรณีท่ีเป็นการรับเงินตามขอ้ 9/1 ให้ดาเนินการเช่นเดียวกบัวรรค
หน่ึง” 
 
ขอ้ 207   รายการใดต่อไปน้ีเป็นสาระส าคญั ในใบเสร็จรับเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ก. ท่ีท  าการหรือส านกังานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
ข. วนั เดือน  ปี ท่ีรับเงิน 
ค. จ านวนเงินท่ีรับช าระทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  13  ใบเสร็จรับเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้มีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไป 
(1)  ตราเคร่ืองหมายและช่ือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(2) เล่มท่ี และเลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน  โดยให้พิมพเ์ลขก ากบัเล่มและหมายเลขก ากบัเลขท่ีในใบเสร็จรับเงินเรียกกนัไปทุกฉบบั 
(3) ท่ีท  าการหรือส านกังานท่ีออกใบเสร็จรับเงิน 
(4) วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
(5) ช่ือและช่ือสกุลของบุคคลหรือช่ือนิติบุคคลผูช้  าระเงิน 
(6) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่ารับช าระเงินค่าอะไร 
(7) จ านวนเงินท่ีรับช าระทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
(8) ขอ้ความระบุว่าไดมี้การรับเงินไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 
(9) ลายมือช่ือพร้อมช่ือในวงเล็บ และต าแหน่งผูรั้บเงินก ากบัอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

ขอ้   208  ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เม่ือไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น ยบุ เลิก ส านกังานหรือไม่มีการจดัเก็บเงินต่อไปน้ีอีกให้หัวหนา้
หน่วยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินนั้นปฏิบติัตามขอ้ใด 

ก. เผาท าลาย 
ข. เก็บไวเ้ป็นพยานหลกัฐาน 
ค. ไปนาส่งคนืหน่วยงานทีจ่่ายใบเสร็จนั้นโดยเร็ว 
ง. เก็บไวใ้นสารบบบญัชีของหน่วยงาน 
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เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 15 ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เม่ือไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น ยบุ เลิกส านกังานหรือไม่มีการจดัเกบ็เงินต่อไปอีก ให้
หัวหนา้หน่วยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินนั้นไปนาส่งคนืหน่วยงานทีจ่่ายใบเสร็จนั้นโดยเร็ว 

ขอ้  209   เม่ือส้ินปีให้หัวหนา้หน่วยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจดัเก็บเงินแจง้ให้หัวหนา้หน่วยงานทราบว่ามี
ใบเสร็จรับเงินอยูใ่นความรับผดิชอบเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และไดใ้ชใ้บเสร็จไปแลว้เล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยา่งชา้ไม่เกิน
วนัท่ีเท่าไหร่ 

ก.  30  กนัยายน  ของปีถดัไป 
ข. 31   ตุลาคม    ของปีถัดไป 
ค. 31  ธนัวาคม   ของปีถดัไป 
ง. 31   มกราคม  ของปีถดัไป 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้    16  เม่ือส้ินปีให้หัวหนา้หน่วยงานท่ีรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจดัเก็บเงินแจง้ให้หัวหนา้หน่วยงานทราบว่ามี
ใบเสร็จรับเงินอยูใ่นความรับผดิชอบเล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด และไดใ้ชใ้บเสร็จไปแลว้เล่มใด เลขท่ีใดถึงเลขท่ีใด อยา่งชา้ไม่เกิน
วนัท่ีสามสิบเอด็ตุลาคมของปีถัดไป และให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัรวบรวมรายงานเสนอผา่นปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือ
นาเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ 

ขอ้  210  ใบเสร็จรับเงินเล่มใดให้ใชส้ าหรับรับเงินของปีใด   ส าหรับใบเสร็จท่ีเหลือให้ด าเนินการอยา่งไร    
ก. ให้ปรุเจาะรู 
ข. ประทบัตราเลิกใช ้
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้    17  ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใชส้ าหรับรับเงินของปีใด ให้ใชรั้บเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เม่ือข้ึนปีใหม่ก็ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงินฉบบัใดท่ียงัไม่ใชใ้ห้คงติดไวก้บัเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู  หรือประทบัตราเลิกใช้ เพ่ือให้เป็นท่ี
สังเกตุมิให้นามาใชรั้บเงินไดต่้อไป 

ขอ้ 211   กรณีเทศบาลบาลต าบลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีพ้ืนท่ีห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถนาฝากธนาคาร
ไดป้ระจ าทุกวนั ให้ด าเนินการอยา่งไร 

ก. ให้เกบ็รักษาเงินสดในตู้นิรภยั และนาเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันท าการสุดท้ายของสัปดาห์ 
ข. ให้เก็บรักษาเงินสดในตูนิ้ภยั และนาเงินดงักล่าวฝากธนาคารในวนัท าการสุดทา้ยของเดือน 
ค.  ให้เก็บรักษาเงินสดในตูนิ้รภยั และนาเงินดงักล่าวฝากธนาคารในวนัท าการสุดทา้ยของปีงบประมาณ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !        “ขอ้ 20 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บรักษาเงินท่ีจดัเก็บหรือไดรั้บไวใ้นตูนิ้รภยัซ่ึงตั้งอยูใ่นท่ีปลอดภยัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตูนิ้รภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ติดหรือตั้งไวใ้นห้องมัน่คงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีห้องมัน่คง
หรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไวใ้นท่ีมัน่คง และปลอดภยัภายในส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นหากมีจ านวนเงินสดท่ี
เก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยัตามวรรคหน่ึง ให้นาฝากธนาคารทั้งจานวนในวนัท าการถดัไป กรณีเทศบาลต าบลหรือองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่ีมีพ้ืนท่ีห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวกไม่สามารถนาฝากธนาคารไดเ้ป็นประจ าทุกวนัให้เก็บรักษาเงินสดในตูนิ้รภยัได้ และ
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ให้นาเงินสดดงักล่าวฝากธนาคารในวนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีไปจดัเก็บหรือรับช าระเงิน
นอกท่ีตั้งส านกังานปกติ  ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนดวิธีการรับเงินและเก็บรักษาเงินให้รัดกุมและเหมาะสม เม่ือเดินทางกลบัถึง
ส านกังานให้รีบนาฝากทนัที” 

ขอ้  222   ตูนิ้รภยัอยา่งนอ้ยตอ้งมีกญุแจก่ีดอก 
ก. 2  ดอก 
ข. 3  ดอก 
ค. 4  ดอก 
ง. 5  ดอก 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 21  ตูนิ้รภยัให้มีลูกกุญแจอยา่งน้อยสองดอก แต่ละดอกมีลกัษณะต่างกนั โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกญุแจ
คนละดอกตูนิ้รภยัหน่ึง ๆ ให้มีลูกกญุแจอยา่งนอ้ยสองส ารับ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินหน่ึงส ารับ นอกนั้นให้เกบ็รักษาในลกัษณะ
หีบห่อไวใ้นตูนิ้รภยัเก็บเงินของส่วนราชการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ 223   เม่ือส้ินเวลาการรับเงินให้เจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัเก็บหรือรับช าระเงิน นาเงินท่ีไดรั้บพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสาร
อ่ืนท่ีจดัเก็บในวนัน้ีทั้งหมดส่งต่อเจา้หนา้ท่ีการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือนาเงินฝากธนาคาร กรณีท่ีนาฝากธนาคาร
ไม่ทนัให้เก็บรักษาเงินท่ีใด 

ก.หัวหนา้หน่วยคลงั 
ข. ตู้นิรภยั 
ค. คลงัจงัหวดั 
ง. คลงัอ าเภอ 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !     ขอ้ 28  กรณีมีเงินสดเก็บรักษาให้กรรมการเกบ็รักษาเงินร่วมกนัตรวจสอบตวัเงินกบัรายงานสถานะประจ าวนั เม่ือปรากฏ
ว่าถูกตอ้งแลว้ให้นาเงินเขา้เก็บรักษาในตูนิ้รภยั และใหค้ณะกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือในรายงานสถานะการเงินประจ าวนั ไว้
เป็นหลกัฐานแลว้ให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัเสนอผา่นปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือนาเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ 

ขอ้  224  ให้หน่วยงานคลงัจดัให้มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บและนาส่งกบัหลกัฐาน และรายการท่ีบนัทึกไวใ้น
สมุดเงินสด ว่าถูกตอ้งครบถว้นแลว้หรือไม่  หากการตรวจสอบปรากฏว่าถกูตอ้งแลว้ ให้ผูต้รวจแสดงยอดรวมเงินรับทั้งส้ินตาม
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัท่ีไดรั้บในวนันั้นไวใ้นส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบบัสุดทา้ยและกระท าการใดดว้ย 

ก. ลงลายมอืช่ือก ากบัไว้ด้วย 
ข. ใส่ซองปิดผนึกเรียบร้อย 
ค. ใส่ซองก ากบัช่ือ 
ง. ลงบนัทึกประจ าวนั 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 24  กรรมการเก็บรักษาเงินผูใ้ดไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการได ้ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาแต่งตั้งพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตามขอ้ 22  เป็นกรรมการแทนชัว่คราวให้ครบจ านวน การแต่งตั้งผูท่ี้จะเป็นกรรมการแทน
จะแต่งตั้งไวเ้ป็นการประจ าเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีแทนชัว่คราวก็ไดก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง ตอ้งส่งมอบและรับ
มอบกุญแจระหว่างกรรมการผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ท  าหนา้ท่ีแทนกรรมการแทนชัว่คราว รวมทั้งตอ้งตรวจนบัตวัเงินและหลกัฐาน



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 102 
 

102 

แทนตวัเงินเก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยัให้ถูกตอ้งตามรายงานสถานะการเงินประจ าวนัแลว้บนัทึกการส่งเมอบและรับมอบพร้อมกบัลง
ลายมือช่ือกรรมการทุกคนไวใ้นรายงานสถานะการเงินประจ าวนั 

ขอ้  225  ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว ้ณ ส านกังานอยา่งนอ้ยก่ีคน 
ก. 2  คน 
ข. 3  คน 
ค. 4  คน 
ง. 5  คน 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 22 ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว ้ณ ส านักงานอย่างน้อยสามคนในจ านวนน้ีให้หัวหนา้
หน่วยงานคลงัเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหน่ึงคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอ่ืนอีกอยา่งนอ้ยสองคนการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษา
เงินตามวรรคหน่ึง ให้แต่งตั้งจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้ค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เวน้แต่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินไม่ครบจ านวนท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นกรรมการให้ครบจ านวนก็ได”้ 
 
ขอ้  226    ใครเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินโดยต าแหน่ง 

ก. หัวหน้าหน่วยงานคลงั 
ข. หัวหนา้การเงินและบญัชี 
ค. กรรมกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ง. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 22 ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว ้ณ ส านกังานอยา่งนอ้ยสามคนในจ านวนน้ีให้หัวหนา้
หน่วยงานคลงัเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหนึ่งคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอ่ืนอีกอยา่งนอ้ยสองคนการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษา
เงินตามวรรคหน่ึง ให้แต่งตั้งจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้ค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เวน้แต่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินไม่ครบจ านวนท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นกรรมการให้ครบจ านวนก็ได”้ 

ขอ้  227  ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง  เก่ียวกบัเงินรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ก. รายรับให้นาฝากธนาคารทั้งจ  านวนภายในวนันั้น 
ข. ถา้ในกรณีฝากไม่ทนัให้นาฝากตูนิ้รภยั 
ค. กรณีท่ีจะนาฝากตูนิ้รภยัตอ้งนาไปฝากในวนัรุ่งข้ึน หรือวนัท าการถดัไป 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 34  เงินรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก็บรักษาไวต้ามขอ้ 20  ให้นาฝากธนาคารทั้งจ  านวนภายในวนันั้น 
ถา้ฝากในวนันั้นไม่ทนัให้นาฝากตูนิ้รภยั และวนัรุ่งข้ึน หรือวนัท าการถดัไปให้นาฝากธนาคารทั้งจ  านวน 
 
ขอ้ 228  กรณีสถานท่ีรับส่งเงินอยูห่่างไกล ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยก่ีคนในการควบคุมการรับ 
ส่งเงิน 

ก. 2   คน 
ข. 3   คน 
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ค.  4  คน 
ง. 5   คน 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !         “ขอ้ 35 การรับส่งเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นเงินสดหรือสถานท่ีท่ีจะรับส่งอยูห่่างไกล หรือกรณีอ่ืนใด
ซ่ึงเห็นว่าไม่ปลอดภยัแก่เงินท่ีรับส่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการรับผดิชอบ
ร่วมกนัควบคุมการรับส่งเงินและจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีส ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดว้ยก็ได”้ 

ขอ้  229   ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมการรับส่งเงิน 
ก. ตรวจนบัเงินจ านวนซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้รับส่งกบัในใบนาส่งและใบรับการรับเงิน 
ข. บรรจุลงหีบห่อใส่กุญแจหรือใชเ้ชือกผกูมดัและตราประจ าคลัง่ 
ค. ให้กรรมการรับส่งเงินพร้อมกบัออกเดินทางไปยงัสถานท่ีรับส่งเงิน 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 36   ให้คณะกรรมการรับส่งเงินมีหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัในการควบคุมท่ีนาส่ง โดยให้ปฏิบติัดงัน้ี 
(1)  ตรวจนบัจ านวนเงินซ่ึงไดรั้บมอบหมายให้รับส่งกบัใบนาส่ง และบนัทึกการรับเงิน 
เพ่ือนาส่งให้ถูกตอ้งตรงกนั แลว้ลงลายมือช่ือในบนัทึกพร้อมกบัผูม้อบหรือผูรั้บมอบเงินทั้งสองฉบบั โดยให้คณะกรรมการรับส่ง
เงินเก็บรักษาเงิน แลว้ลงลายมือช่ือในบนัทึกพร้อมกบัผูม้อบหรือผูรั้บมอบเงินทั้งสองฉบบั 
 
ขอ้   230   การถอนเงินฝากของธนาคารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยมีเง่ือนไขการสั่งจ่ายโดยให้ผูมี้อ  านาจลงนามสั่งจ่าย
ร่วมกนัก่ีคน 

ก.  2  คน  ข.  3  คน   ค.  4    คน  ง.  5  คน 
เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        “ขอ้ 37 การถอนเงินฝากธนาคารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีไดแ้ยกไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษา
เงิน ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้เง่ือนไขการสัง่จ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มอี านาจลงนามส่ังจ่ายเงินร่วมกนัอย่างน้อยสามคน 
ในจ านวนน้ีให้มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินลงนามสั่งจ่ายดว้ยทุกคร้ัง และให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย
ให้ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือผูด้ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหนา้หน่วยงานอีกหน่ึงคน และให้มอบหมายผูด้ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
หัวหนา้หน่วยงาน เพ่ิมอีกหน่ึงคน ในกรณีท่ีไม่มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือถอนเงินฝากร่วมกนั 
การถอนเงินฝากของหน่วยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานท่ีไดแ้ยกออกไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินอาจแต่งตั้งหัวหนา้หน่วยงานนั้นและพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอีกหน่ึงคน เป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัถอนเงินฝากของ
หน่วยงานนั้นกรณีการถอนเงินฝากจากคลงัจงัหวดั ให้ปฏิบติัตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด” 
 
ขอ้  231   การถอนเงินฝากของธนาคารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้เง่ือนไขการสั่งจ่ายต่อ
ธนาคารโดยมีผูใ้ดลงนามสั่งจ่ายดว้ยทุกคร้ัง 

ก.   ผู้บริหารท้องถิ่น และปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. หัวหนา้หน่วยงานคลงั และปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ค. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และหัวหนา้หน่วยงานคลงั 
ง. หัวหนา้หน่วยงานคลงั และเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 

เฉลย   ก. 
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ช้ีทริค !        “ขอ้ 37 การถอนเงินฝากธนาคารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีไดแ้ยกไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษา
เงิน ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้เง่ือนไขการสัง่จ่ายต่อธนาคารโดยให้ผูมี้อ  านาจลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกนัอยา่งนอ้ยสามคน 
ในจานวนน้ีให้มีผู้บริหารท้องถิ่นและปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามส่ังจ่ายด้วยทุกคร้ัง และให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย
ให้ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือผูด้ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหนา้หน่วยงานอีกหน่ึงคน และให้มอบหมายผูด้ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
หัวหนา้หน่วยงาน เพ่ิมอีกหน่ึงคน ในกรณีท่ีไม่มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือถอนเงินฝากร่วมกนั 
การถอนเงินฝากของหน่วยงานท่ีมีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานท่ีไดแ้ยกออกไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินอาจแต่งตั้งหัวหนา้หน่วยงานนั้นและพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอีกหน่ึงคน เป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัถอนเงินฝากของ
หน่วยงานนั้นกรณีการถอนเงินฝากจากคลงัจงัหวดั ให้ปฏิบติัตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด” 

ขอ้  232  เงินท่ีเบิกถา้ไม่ได ้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่ายงานผูเ้บิกรับส่งคืนหน่วยงานคลงัภายในก าหนดก่ีวนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บ
จากหน่วยงานคลงั 

ก. 10  วนั   ข. 15  วนั   ค. 20  วนั  ง. 30  วนั 
เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  42  เงินท่ีเบิกถา้ไม่ไดจ่้ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยผูเ้บิกนาส่งคืนหน่วยงานคลงัภายในสิบห้าวนันับจากวนัท่ีรับ
เงินจากหน่วยงานคลงั 
 
ขอ้  233  การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรืออุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงคปี์ใด  ให้วางฏีกาเบิกเงินไดถึ้งเมื่อใด  

ก.  วนัท าการสุดทา้ยก่อนส้ินของปีนั้น 
ข. วนัท าการสุดท้ายน้ัน 
ค. ภายในก าหนด 15  วนัก่อนวนัท าการสุดของปีนั้น 
ง. ภายในก าหนด 30 วนัก่อนวนัท าการสุดของปีนั้น 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 43  การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย  และหรือเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงคปี์ใดวางฏีกาเบิกเงิน
ไดจ้นถึงวนัท าการสุดท้ายของปีน้ัน 

ขอ้  234  เงินประเภทใดซ่ึงโดยลกัษณะตอ้งจ่ายประจ าเดือนในวนัส้ินเดือนให้วางฏีกาภายในวนัท่ีเท่าใด ของเดือนนั้น 
ก. 20   วนั  ข. 23  วนั   ค. 25  วนั   ง. 27  วนั   

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 44  เงินประเภทใดซ่ึงโดยลกัษณะตอ้งจ่ายประจ าเดือนในวนัส้ินเดือน ให้วางฏกีาภายในวนัทีย่ีสิ่บห้าของเดือนนั้น 

ขอ้  235  การซ้ือ เช่าทรัพยสิ์น  หรือจา้งท าของ ให้หน่วยงานผูเ้บิกรีบด าเนินการวางฏีกาโดยเร็วอยา่งชา้ ไม่เกินก าหนดก่ีวนั นบัจาก
วนัท่ีไดรั้บการตรวจรับทรัพยสิ์นหรือตรวจรับงานถูกตอ้ง 

ก. 5   วนั  ข. 10  วนั   ค.  15 วนั   ง. 20 วนั   
เฉลย ก. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 47   การซ้ือ เช่าทรัพยสิ์น  หรือจา้งท าของ  ให้หน่วยงานผูเ้บิกรีบวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกนิห้าวัน นบั
จากวนัท่ีไดต้รวจรับทรัพยสิ์นหรือตรวจรับงานถูกตอ้ง 
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ขอ้  236  การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท าของ ให้มีเอกสารประกอบฏีกา ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถกูตอ้งเก่ียวกบั
เอกสารประกอบฎีกา 

ก. สัญญาซ้ือทรัพยสิ์น หรือจา้งท าของหรือเอกสารอ่ืนเป็นหลกัฐานแห่งน้ี  เช่น หลกัฐานการสั่งซ้ือหรือสั่งจา้ง 
ข. ใบแจง้หน้ี หรือใบส่งมอบทรัพยสิ์นหรือมอบงาน 
ค. เอกสารตรวจรับทรัพยสิ์นหรือตรวจรับงาน 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ข้อ 48   เวน้แต่กรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 51  และขอ้ 52  การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท าของให้มี
เอกสารประกอบฎีกา ดงัน้ี  
(1)  สัญญาซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท าของหรือเอกสารอ่ืนอนัเป็นหลกัฐานแห่งหน้ี เช่นหลกัฐานการสั่งซ้ือ หรือสั่งจา้ง  
(2) ใบแจง้หน้ี หรือใบส่งมอบทรัพยสิ์นหรือมอบงาน 
(3) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพยสิ์นหรือการตรวจรับงาน เอกสารหลกัฐานดงักล่าวจะใชภ้าพถ่ายหรือส าเนาซ่ึงผูเ้บิกลงลายมือ
ช่ือรับรองก็ได ้

ขอ้  237  การเบิกเงินหรือจ่ายเป็นค่าซ้ือท่ีดินจะตอ้งมีเอกสารประกอบฎีกาขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. สญัญาจะซ้ือจะขาย หรือสัญญาซ้ือขาย 
 ข. ภาพถ่ายสญัญา 
 ค. ส าเนาซ่ึงผูเ้บิกลงลายมือช่ือ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 51  การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือท่ีดิน ให้มีสัญญาจะซ้ือจะขายหรือสญัญาซ้ือขายประกอบฎีกาดว้ย ซ่ึงจะเป็น
ภาพถ่ายหรือส าเนาซ่ึงผูเ้บิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได ้

ขอ้  238  กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปี  โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งหรือการเช่าทรัพยสิ์น ถา้เห็นว่าการ
เบิกเงินไปช าระหน้ีผกูพนัไม่ทนัส้ินปี ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัให้กนัไวเ้บิกในปีถดัไปไดอี้กไม่เกินระยะเวลาก่ีปี 

ก. 1   ปี 
ข. 2   ปี 
ค. 3   ปี 
ง. 4   ปี 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !     ขอ้  57   กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปี  โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งหรือการเช่าทรัพยสิ์น ถา้
เห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหน้ีผกูพนัไม่ทนัส้ินปี ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัให้กนัไวเ้บิกในปีถดัไปไดอี้กไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปี     

ขอ้  239   กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ิน และเห็นว่าไม่สามารถเบิกเงินไปช าระหน้ีไดท้นัภายในส้ิน
ปีตอ้งขออนุมติักนัเงินกบัใคร และเบิกจ่ายภายในระยะเวลาเท่าใด  

ก. นายอ าเภอ  ภายในเวลา  1  ปี 
ข. ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเวลา    1  ปี 
ค. สภาทอ้งถ่ิน ภายในเวลา  6  เดือน 
ง. สภาทอ้งถ่ิน ภายในเวลา  1  ปี 
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เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !     “ขอ้ 57 กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปี โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งหรือการเช่าทรัพยสิ์น ถา้
เห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหน้ีผกูพนัไม่ทนัส้ินปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัตใิห้กนัเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อกีไม่เกนิระยะเวลา
หน่ึงปีหรือตามข้อผูกพัน” 
 
 ขอ้  240  ให้วางฏีกากนัเงินตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดก่อนวนส้ินปีอยา่งนอ้ยก่ีวนั 

ก. 15    วนั 
ข. 30    วนั 
ค. 45    วนั 
ง. 60    วนั 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !     ขอ้  58   ให้วางฏีกากนัเงินตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดก่อนวนัส้ินปีอย่างน้อยสามสิบวนั 
เวน้แต่มีเหตุผลสมควร ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอาจพิจารณาอนุมติัให้ขายเวลา ยืน่ขอกนัเงินไดไ้ม่เกินวนัสุดทา้ยของปีนั้น     
 
ขอ้ 241  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิได้ก่อหนีผ้กูพัน  แต่มีความจ าเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาก่ีปี 

ก. 1   ปี 
ข. 2   ปี 
ค. 3   ปี 
ง. 4   ปี 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !     “ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัแต่มีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึงแลว้ หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมิไดด้  าเนินการก่อหน้ีผกูพนั 
ให้ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ิน หรือกรณีมีความจาเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าว
ท่ีท าให้ ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมติัเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี และโครงการดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงคเ์ดิมตามท่ีไดรั้บอนุมติัให้กนัเงินไว ้

 
 ขอ้   242   เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินหากยงัไม่ไดด้  าเนินการก่อหน้ีผกูพนัหรือมีเงินเหลือจ่ายให้เงินจ านวนนั้น เป็นเงินอะไร 
 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ก. เงินรายได ้
ข. เงินทุนส ารองเงินสะสม 
ค. เงินสะสม 
ง. เงินเหลือจ่าย 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        “ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัแต่มีความจาเป็นตอ้งใชจ่้ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

กรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึงแลว้ หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมิไดด้  าเนินการก่อหน้ีผกูพนั 
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 ให้ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าว
ท่ีทาให้ ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมติัเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี และโครงการดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงคเ์ดิมตามท่ีไดรั้บอนุมติัให้กนัเงินไว ้
กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัแลว้ให้เบิกจ่ายไดต้ามขอ้ผกูพนั เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึง
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแลว้ หากยงัไม่ไดด้าเนินการก่อหน้ีผกูพนัหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว ให้เงินจ านวน
นั้นตกเป็น  เงินสะสม” 
 
ขอ้   243   ใครผูต้รวจฎีกา 

 ก. หวัหนา้หน่วยงานคลงั 
 ข. เจา้หนา้ท่ีการเงินท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
 ง.  ไม่ขอ้ถูก 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 60  ให้หัวหน้างานคลงัหรือเจ้าหน้าทีก่ารเงิน ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูต้รวจฎีกา 

ขอ้   244   การตรวจฎีกานั้น จะตอ้งถกูตอ้งในสาระส าคญั ขอ้ใดต่อไปน้ีถือว่าเป็นสาระส าคญั 
 ก. มีลายมือช่ือของผูเ้บิกเงินถูกตอ้งตามตวัอยา่ง 
 ข. มีหน้ีผกูพนั หรือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตามก าหนดหรือใกลว้าระก าหนดท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน 
 ค. มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตอ้งตรงกบัหมวดและประเภทในงบประมาณ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 60  ให้หัวหนา้งานคลงัหรือเจา้หนา้ท่ีการเงิน ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูต้รวจฎีกา การตรวจฎีกาตามวรรคหน่ึง เม่ือ
ถูกตอ้งในสาระส าคญัต่อไปน้ีแลว้  ให้เสนอผูมี้อ  านาจเพ่ืออนุมติัฏีกา 

(1) มีลายมือช่ือของผูเ้บิกเงินถูกตอ้งตามตวัอยา่ง  
(2) มีหน้ีผกูพนั หรือมีความจ าเป็นท่ีตอ้งจ่ายเงิน กบัถึงก าหนดหรือใกลจ้ะถึงก าหนดท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน  
(3) มีงบประมาณเพียงพอ รายการถูกตอ้งตรงกบัหมวดและประเภทในงบประมาณ 
(4) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถว้นถูกตอ้ง 

ขอ้   245   ในกรณีท่ีฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบบัใด ไม่ถูกตอ้งฉบบัใด ไม่ถูกตอ้งในสาระส าคญัให้ผูต้รวจฎีกาให้ผูเ้บิกทราบ
เพ่ือด าเนินการแกไ้ข ถา้ผูเ้บิกไม่แกไ้ขให้ถูกตอ้งในก าหนดก่ีวนั ให้ผูต้รวจฏีกาคืนฏีกาภายในก่ีวนั 

ก.  3   วนั   ข. 5  วนั    ค.   7  วนั   ง. 15   วนั 
เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 61  ฎีกาหรือเอกสารประกอบฏีกาฉบบัใดไม่ถูกตอ้งในสาระส าคญัตามขอ้ 60  ให้ผูต้รวจฎีกาแจง้ให้ผูเ้บิกทราบ เพ่ือ
ด าเนินการแกไ้ข ถา้ผูเ้บิกไม่แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในสามวนัท าการนบัจากวนัท่ีไดรั้บทราบให้ผูต้รวจฎีกาคืนฎีกา 

ขอ้  246    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัไดอ้ยา่งไร 
ก.  ไดเ้ฉพาะท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
ข. หนงัสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ค. เม่ือมีงบประเมินอนุมติั 
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ง. ถูกข้อ ก. และ ข. 
เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  67  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจ่ายเงินหรือก่อหนีผู้กพันได้แต่เฉพาะทีก่ฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคบั หรือ
หนังสือส่ังการทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 

ขอ้  247   หากเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในก่ีวนั นบัแต่วนัสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คนั้น 
ก. 10  วนั  ข.  15  วนั  ค.  20  วนั    ง.  30   วนั 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        ขอ้  69 (3)  หากเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัสั่งจ่าย ให้ยกเลิกเช็คนั้น  หากมีการ
ยกเลิกเช็คดงักล่าเกินสามคร้ัง ตอ้งรายงานเหตุผลให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ 

ขอ้  248   ขอ้ใดต่อไปน้ี อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีใบส าคญัคู่จ่ายท่ีจะเป็นใบเสร็จรับเงินออกให้ 
ก.   ช่ือ สถานท่ีอยู ่หรือท าการของผูรั้บเงิน 
ข. ลายมือช่ือพร้อมท าตวับรรจงช่ือและช่ือสกุลของผูรั้บเงิน 
ค. จ านวนเงินทั้งเลขและตวัอกัษร 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  76  ใบส าคญัคู่จ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรั้บเงินออกให้ อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ช่ือสถานท่ีอยูห่รือท่ีท าการของผูรั้บเงิน 
(2) วนั เดือนปี ท่ีรับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินและระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(4) จ านวนเงินทั้งเลขและตวัอกัษร 
(5) ลายมือช่ือพร้อมทั้งตวับรรจงช่ือและช่ือสกุลของผูรั้บเงิน 
ถา้ผูรั้บเงินลงลายมือช่ือไม่ได ้ ให้ใชล้ายพิมพน้ิ์วมือ ห้ามมิให้ใชแ้กงไดหรือเคร่ืองหมายอ่ืนท านองเช่นว่านั้นแทนการลงลายมือช่ือ 

ขอ้  249    จากค าถามขา้งตน้ ถา้ผูรั้บเงินลงลายมือช่ือไม่ได ้ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
 ก. ให้ใชพิ้มพน้ิ์วมือ 
 ข. ห้ามมิให้ใชแ้กงได 
 ค. ห้ามใชเ้คร่ืองหมายอ่ืนแทนการลงลายมือช่ือ 
 ง.  ไม่มข้ีอใดถูก 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  76  ใบส าคญัคู่จ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรั้บเงินออกให้ อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ช่ือสถานท่ีอยูห่รือท่ีท าการของผูรั้บเงิน 
(2) วนั เดือนปี ท่ีรับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินและระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(4) จ านวนเงินทั้งเลขและตวัอกัษร 

ขอ้   250  กรณีพนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายเงินไปโดยไดรั้บใบเสร็จไม่ครบถว้นควรท าอยา่งไร 
ถือว่าถกูตอ้งท่ีสุด 
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ก. ท าใบส าคญัรับเงิน 
ข. ท าใบส าคญัรับเงินและลงช่ือในใบส าคญัรับเงิน 
ค. ท าใบรับรองการจ่าย 
ง. ไม่ตอ้งด าเนินการใด ๆ  

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 81 กรณีขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายเงินไปโดยไดรั้บใบเสร็จรับเงินซ่ึงมี
รายการไม่ครบถว้นตามขอ้ 76 หรือซ่ึงตามลกัษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บเงินได ้ให้ขา้ราชการ พนักงานหรือลกูจา้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพ่ือนามาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและเม่ือมีการจ่ายเงินแลว้ ให้ขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นท าใบส าคญัรับเงินและลง
ช่ือในใบส าคญัรับเงินนั้น เพ่ือเป็นหลกัฐานการจ่าย” 

  
ขอ้  251    ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบักรณีท่ีใบส าคญัคู่จ่ายสูญหาย 

 ก. ถา้ใบส าคญัคู่จ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ให้ใชส้ าเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรั้บเงินรับรองแทนก็ได ้
 ข. ในกรณีท่ีไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินได ้ให้ผูจ่้ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงิน 
 ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
 ง. ถูกเฉพาะขอ้ ก. 

เฉลย   ค. 

ช้ีทริค !        “ขอ้ 82 ในกรณีท่ีใบส าคญัคู่จ่ายสูญหาย ให้ปฏิบติัดงัน้ี 
(1) กรณีท่ีไดรั้บใบเสร็จรับเงินแลว้ แต่เกิดสูญหาย ให้ใชส้าเนาใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูรั้บเงินรับรอง 

เป็นเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได ้
  (2)กรณีท่ีไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตาม (1) ได ้ให้ผูจ่้ายเงินนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงิน โดยช้ีแจงเหตุผล  

พฤติการณ์ท่ีสูญหาย หรือเหตุท่ีไม่อาจขอสาเนาใบเสร็จรับเงินไดแ้ละรับรองว่ายงัไม่เคยนาใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แมพ้บ
ภายหลงัจะไม่นามาเบิกจ่ายอีกแลว้เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัเพ่ือพิจารณาอนุมติั เม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้ก็ให้ใชใ้บรับรองนั้น
เป็นหลกัฐานประกอบการขอเบิกเงินได ้และเม่ือมีการจ่ายเงินแลว้ ให้ผูจ่้ายเงินนั้น ท าใบส าคญัรับเงิน 
และลงช่ือในใบส าคญัรับเงินนั้น เพ่ือเป็นหลกัฐานการจ่าย” 

ขอ้  252   การจ่ายเงินยมืจะจ่ายให้กบัผูท้  าสัญญายมืเงินโดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขใดถึงด าเนินการจ่ายเงินยมืได้ 
ก. มีงบประมาณเพ่ือการนั้นแลว้ 
ข. ยมืไดท้  าสัญญาการยมืเงินข้ึนสองฉบบั โดยผูย้มืไดรั้บเงินตามสัญญาการยมืแลว้ 
ค.  ตอ้งไม่มีเงินยมืคา้งช าระ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        “ขอ้ 84 การจ่ายเงินยมืจะจ่ายไดแ้ต่เฉพาะท่ีผูย้มืไดท้  าสัญญาการยมืเงินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินยมืตาม
สัญญาการยมืแลว้เท่านั้น โดยจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีงบประมาณเพ่ือการนั้นแลว้ 
(2) ผูย้มืไดท้  าสัญญาการยมืเงินข้ึนสองฉบบั โดยผูย้มืไดรั้บเงินตามสัญญาการยมืแลว้ 
ให้ลงลายมือช่ือรับเงินในสัญญาการยมืเงินทั้งสองฉบบั พร้อมกบัมอบให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ห้ยมืเกบ็รักษาไว้

เป็นหลกัฐานหน่ึงฉบบั ให้ผูย้มืเก็บไวห้น่ึงฉบบั และรับรองว่าจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือคาสั่งท่ีไดก้  าหนดไวส้าหรับเร่ือง
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นั้น และจะนาใบส าคญัคู่จ่ายท่ีถูกตอ้งรวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งคืนตามท่ีก าหนดในขอ้ 86 ถา้ไม่ส่งตามก าหนดก็จะชดใชเ้งินหรือ
ยนิยอมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหกัเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดอนัจะพึงไดรั้บจากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินชดใชเ้งินยมืนั้น 

กรณีท่ีผูย้มืไม่มีเงินใด ๆ อนัจะพึงไดรั้บจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะหักส่งใชเ้งินยมืไดใ้ห้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนดให้ผูย้มืหาหลกัทรัพยม์าวางเป็นประกนั หรือหาบุคคลมาทาสัญญาคา้ประกนัไวต่้อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 

(3) การอนุมติัให้ผูย้มืเงินเพ่ือใชใ้นราชการแต่ละราย ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุมติัให้ยืมเท่าท่ีจ  าเป็นไดเ้ฉพาะผูมี้หนา้ท่ีตอ้ง
ปฏิบติังานนั้น ๆ และห้ามมิให้อนุมติัให้ยมืเงินรายใหม่ในเม่ือผูย้มืมิไดช้ าระคืนเงินยมืรายเก่าให้เสร็จส้ินไปก่อนในกรณีการเดินทาง
ไปราชการเป็นหมู่คณะ อาจให้ผูมี้สิทธิคนใดคนหน่ึงเป็นผูย้มืแทน 

(4) กรณีครบก าหนดการส่งใชเ้งินยมืแลว้ผูย้ืมยงัไม่ชดใชเ้งินยมื ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งการให้ผูค้า้งชาระเงินยมื 
ส่งใชเ้งินยมืภายในก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร อยา่งชา้ไม่เกินสามสิบวนันับแต่วนัครบก าหนด ถา้ผูย้มืขดัขืนหรือหลีกเล่ียงไม่
ยอมชดใชเ้งินยืมให้นาความใน (2) มาใชบ้งัคบั แลว้รายงานให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ 

(5) ในกรณีท่ีผูย้มืจะตอ้งพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากการปฏิบติังานให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัมีหนา้ท่ีตรวจสอบทะเบียนเงินยมืของบุคคลดงักล่าวหากปรากฏว่ายงัคา้งชาระเงินยมือยู่ ให้หัวหนา้
หน่วยงานคลงัเร่งรัดให้เสร็จส้ินในทนัที ก่อนท่ีผูย้มืจะตอ้งพน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีไปหรือพน้จากการปฏิบติังานให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปในกรณีท่ีผูย้มืถึงแก่กรรมหรือไม่ยนิยอมชดใชเ้งินยมืให้นาความใน (2) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(6) การส่งใชเ้งินยมืให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัปฏิบติั ดงัน้ี 
(ก) หมายเหตุจ านวนเงินและวนั เดือน ปี ท่ีส่งใชใ้นสัญญาการยมืเงิน 
(ข) ตอ้งเก็บรักษาสัญญาการยมืเงินนั้นเป็นเอกสารส าคญัในราชการ 
(ค) ถา้รับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผูย้มืไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ง) ให้บนัทึกรายการส่งใชเ้งินยมืในทะเบียนเงินยมืไวด้ว้ย โดยให้ผูย้มืลงช่ือในทะเบียนเงินยืม 
ส าหรับรายการท่ีส่งใชน้ั้น” 

 ขอ้  253   การส่งใชเ้งินยมืในกรณีท่ีเป็นเงินสด ให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัด าเนินการอยา่งไร 
ก. บนัทึกรายการส่งใชใ้นช่องหมายเหตุ 
ข. ถ้ารับคนืเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยมืไว้เป็นหลกัฐาน ต้องไม่มเีงินยมืค้างช าระ 
ค. ถา้รับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบส าคญัรับเงินให้แก่ผูย้มืไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        “ขอ้ 84 การจ่ายเงินยมืจะจ่ายไดแ้ต่เฉพาะท่ีผูย้มืไดท้าสัญญาการยมืเงินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินยมืตาม
สัญญาการยมืแลว้เท่านั้น โดยจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
      ฯลฯ 

(6) การส่งใชเ้งินยมืให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัปฏิบติั ดงัน้ี 
(ก) หมายเหตุจ านวนเงินและวนั เดือน ปี ท่ีส่งใชใ้นสัญญาการยมืเงิน 
(ข) ตอ้งเก็บรักษาสัญญาการยมืเงินนั้นเป็นเอกสารส าคญัในราชการ 
(ค) ถา้รับคืนเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผูย้มืไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ง) ให้บนัทึกรายการส่งใชเ้งินยมืในทะเบียนเงินยมืไวด้้วย โดยให้ผูย้มืลงช่ือในทะเบียนเงินยืม 
ส าหรับรายการท่ีส่งใชน้ั้น” 
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ขอ้  254   สัญญายมืเงิน สัญญาวางทรัพยแ์ละสัญญาค ้าประกนั ให้ใชต้ามแบบการช าระหน่วยงานใด 

ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. กระทรวงการคลงั 
ง. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเองเป็นผูก้  าหนด 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 85  สัญญายมืเงิน สัญญาวางหลกัทรัพย ์และสัญญาค ้าประกนั ให้ใชต้ามแบบและวธิีการทีก่รมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 

ขอ้  255  ในกรณีเดินทางไปราชการท่ีอ่ืน ให้ส่งใชเ้งินยืมไปต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในก าหนดก่ีวนันบัจากวนักลบัมาถึง 
ก.  15  วนั  ข.  30  วนั  ค. 40  วนั  ง.  60  วนั 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       “ขอ้ 86 เงินท่ียมืไป ให้ผูย้มืส่งหลกัฐานการจ่ายภายในก าหนดระยะเวลา ดงัน้ี 

(1) กรณีเดินทางกลบัภูมิลาเนาเดิม ให้ส่งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจ่ายเงินให้ยมืโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือ
ธนาณติัแลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนันับจากวนัท่ีไดรั้บเงิน 

(2) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน ให้ส่งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ห้ยมืภายในสิบห้าวนันับจากวนักลบัมาถึง 
(3) การยมืเงินเพ่ือปฏิบติัราชการนอกจากตาม (1) หรือ (2) ให้ส่งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ห้ยมืภายในสามสิบวนั

นบัจากวนัท่ีไดรั้บเงินในกรณีท่ีผูย้มืไดส่้งหลกัฐานการจ่ายเพ่ือส่งใชคื้นเงินยมืแลว้มีเหตุตอ้งทกัทว้ง  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ผูใ้ห้ยมืแจง้ขอ้ทกัทว้งให้ผูย้มืทราบโดยด่วน แลว้ให้ผูย้ืมปฏิบติัตามคาทกัทว้งภายในสิบห้าวนันบัจากวนัท่ีได้รับค าทกัทว้ง หากผู้
ยมืมิไดด้  าเนินการตามค าทกัทว้งและมิไดช้ี้แจงเหตุผลให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ห้ยมืทราบ ก็ให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินด าเนินการตามเง่ือนไขในสัญญาการยมืเงิน โดยถือว่าผูน้ั้นยงัมิไดส่้งใชเ้งินยมืเท่าจานวนท่ีทกัทว้งนั้น” 

ขอ้  256    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดปิ้ดบญัชีรายรับและรายจ่ายแลว้ ให้ยอดเงินสะสมประจ าปี ไดร้้อยละเท่าใดของทุกปี เพ่ือ
เป็นทุนส ารองเงินสะสม 

ก.  ร้อยละ 15  ข.  ร้อยละ  20  ค.   ร้อยละ  25  ง.    ร้อยละ  30 
เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       “ขอ้ 87 ทุกวนัส้ินปีงบประมาณ เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดปิ้ดบญัชีรายรับรายจ่ายแลว้ให้กนัยอดเงินสะสม
ประจาปีไวร้้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินทุนสารองเงินสะสมได ้
กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความ 
 เห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และขออนุมติัผูว้่าราชการจงัหวดั 

(2) กรณีท่ีปีใด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจนาเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใชจ่้ายไดภ้ายใต้
เง่ือนไขขอ้ 89 (1) โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน” 
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ขอ้  257    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมโดยไดรั้บอนุมติัจากใคร 

ก. นายอ าเภอ 
ข. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ค. สภาท้องถิ่น 
ง. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        “ขอ้ 89 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยได้รับอนุมตัจิากสภาท้องถิ่น 
ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 

(1) ให้กระท าไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชนและ
สังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพนูรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือกิจการท่ีจดัท าเพ่ือบาบดัความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแลว้ 

(3) ให้กนัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรไม่นอ้ยกว่าสามเดือนและกนัไวอี้กร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน 

(4) เม่ือไดรั้บอนุมติัให้ใชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งดาเนินการก่อหน้ีผกูพนัให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป 
ทั้งน้ี ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
เสถียรภาพในระยะยาว” 
 
ขอ้  258    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมโดยภายใตเ้ง่ือนไขใด 

ก. กระท าไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ข. ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 
ค. ให้กนัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรไม่นอ้ยกว่าสามเดือน 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !        “ขอ้ 89 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยได้รับอนุมตัจิากสภาท้องถิ่น 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชนและ
สังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพนูรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือกิจการท่ีจดัท าเพ่ือบาบดัความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กนัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกนัไวอี้กร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน 

(4) เม่ือไดรั้บอนุมติัให้ใชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งดาเนินการก่อหน้ีผกูพนัให้เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป 
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ทั้งน้ี ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
เสถียรภาพในระยะยาว” 
 
ขอ้  258    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บเงินรายรับ และต่อมามีการขอคืนในลกัษณะลาภมิควรได ้ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
ถอนคืนเงินรายรับ 

ก. เหตุความจ าเป็นในการถอนเงินรายรับท่ีนาส่งเป็นเงินรายรับท่ีนาส่งแลว้ 
ข. หลกัฐานแสดงการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ค. หนงัสือแจง้ให้รับผดิชดใชจ้ากการละเมิด 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้  93  กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดรั้บเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลกัษณะของลาภมิควรไดภ้ายใน
ก าหนดอายคุวาม  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถอนคืนเงินรายรับ  โดยถือปฏิบติัตามขอ้ 95  และขอ้  96    
                    ขอ้   95  การถอนคืนเงินรายรับตามขอ้  94   ให้ตรวจสอบและมีสาระส าคญัดงัน้ี 
(1) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนาส่งเป็นเงินรายรับท่ีนาส่งแลว้ 
(2) หลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  เช่น  หลกัฐานแสดงการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง ค าขอคืนเงินค่าซ้ือเอกสาร หนงัสือแจง้ให้รับ
ผดิชดใชจ้ากการละเมิด เป็นตน้ 

ขอ้  259    ขอ้ใดไม่ถูกต้องเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัให้รับผดิชดใชจ้ากการละเมิดเป็นตน้ 
ก.  ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณท่ีรับเงิน เม่ือตรวจสอบแลว้เห็นว่าถูกตอ้งให้จ่ายคืนเงินรายรับดงักล่าวโดยตอ้งไดรั้บ 
       อนุมติัจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ข. ขอคืนเงินภายหลงัจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ให้องคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ิน 
      จ่ายขาดเงินสะสมโดยไดโ้ดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน 
ค. ถูกทุกขอ้ 
ง. ไม่มข้ีอใดไม่ถูกต้อง 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้  96 วิธีปฏิบติัในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบติัดงัน้ี 
(1)  ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณท่ีรับเงิน เม่ือตรวจสอบแลว้เห็นว่าถูกตอ้งให้จ่ายคืนเงินรายรับดงักล่าว โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(2) ขอเงินคืนภายหลงัจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายขาดเงิน
สะสม ไดโ้ดยตอ้ไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน    

ขอ้  260  ในกรณีใดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
และไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน 

ก. ลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลลม้ละลาย ยากจน ไม่มีทรัพยสิ์นจะเรียกช าระหน้ีได ้หรือกฎหมายมิไดเ้ปิดช่องให้กระท าได ้
ข. ลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผูรั้บพินยักรรม หรือทายาทผูรั้บมรดกตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีไดร้ะบุไวใ้น  
      (ก) 
ค. ไม่มีขอ้ใดถูก 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
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เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้  97  หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิอาจจดัเก็บหน้ีจากลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกว่าสิบปีข้ึนไปดว้ยเหตุผลใดเหตุผล
หน่ึงและไดด้ าเนินการแลว้ดงัน้ี 
(1) เร่งรัดติดตามให้มีการช าหน้ีแลว้ แต่ไม่สามารถจดัเก็บได ้เน่ืองจากลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลลม้ละลาย ยากจน ไม่มีทรัพยสิ์นจะ
เรียกช าระหน้ีได ้หรือกฎหมายมิไดเ้ปิดช่องให้กระท าได ้
(2) กรณีท่ีลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผูรั้บพินยักรรม หรือทายาทผูรั้บมรดกตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีไดร้ะบุไวใ้น (1) 
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และไดรั้บอนุมติัจาก
สภาทอ้งถ่ิน 

ขอ้  261    หลกัเกณฑก์ารจ าหน่ายหน้ีสูญ และวธีิการบนัทึกบญัชีให้เป็นไปตามท่ีใครก าหนด 
ก. ส านกันายกรัฐมนตรี 
ข. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ค. สภาทอ้งถ่ิน 
ง. ปลดักระทรวงมหาดไทย 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       หลกัเกณฑก์ารจ าหน่ายหน้ีสูญ และวธีิการบนัทึกบญัชีให้เป็นไปตามท่ีปลดักระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ขอ้  262  หัวหนา้หน่วยงานคลงั จะตอ้งท าจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืน ๆ  เพ่ือจดัส่งให้ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภายใน
ก่ีวนั 

ก.  30   วนั 
ข. 60   วนั 
ค. 90   วนั 
ง. 120   วนั 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !       “ขอ้ 100 ให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัจดัทางบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืน ๆ ตามแบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด เพ่ือ
ส่งให้สานกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีพร้อมส่งให้กระทรวงการคลงัดว้ย และส่งสาเนาให้
ผูว้่าราชการจงัหวดั กรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาลส่งนายอ าเภอ กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบล” 
 
ขอ้  263  ในการตรวจสอบบญัชีและหลกัฐานการรับจ่ายเงิน ให้หัวหนา้หน่วยงานผูเ้บิกช้ีแจงขอ้ทกัทว้งจากส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดินภายในก่ีวนั  

ก.  30   วนั 
ข. 45   วนั 
ค. 60   วนั 
ง. 90   วนั 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !       ขอ้  102  ในการตรวจสอบบญัชีและหลกัฐานการรับจ่ายเงิน ให้หัวหนา้หน่วยงานผูเ้บิกหรือรับเงิน และหรือหัวหนา้
หน่วยงานคลงัมีหนา้ท่ีให้ค  าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ท่ีของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และหากไดรั้บขอ้
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ทกัทว้งจากส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน ให้หัวหนา้หน่ายงานผูเ้บิกและหรือหัวหนา้หน่ายงานคลงัปฏิบติัตามค าทกัทว้งโดยเร็ว อย่าง
ช้าไม่เกนิส่ีสิบห้าวนันับจากวนัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้ขอ้ทกัทว้งนั้น 
 

ขอ้  264    กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินช้ีแจงขอ้ทกัทว้งจากส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน แต่ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินยงั
ยนืยนัว่ายงัไม่มีเหตุผลท่ีจะลา้งขอ้ทกัทว้ง ไดใ้ห้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานผลต่อใครในการวินิจฉยัขอ้ทกัทว้ง 

ก. ส านกังานอยัการสูงสุด 
ข. ศาล 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวดั 
ง. นายอ าเภอ   

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !       ขอ้  103  ในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินช้ีแจงขอ้ทกัทว้งไปยงัส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน แต่ส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดินยนืยนัว่ายงัไม่มีเหตุผลท่ีจะลา้งขอ้ทกัทว้ง ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวดั
วินิจฉยัภายในสิบห้าวนันบัจากวนัท่ีไดรั้บค ายืน่ยนัจากส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน และให้ผูว้่าราชการจงัหวดัช้ีแจงผลการวินิจฉยั
ภายในสามสิบวนันับจากวนัท่ีไดรั้บรายงานจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้   265    ให้ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั ตรวจสอบการจดัท าบญัชีและรายงานการเงินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยปีละก่ีคร้ัง พร้อมทั้งรายงานให้ใครทราบภายในก่ีวนั 

ก. 1  คร้ัง  รายงานให้ผูว้่าราชการจงัหวดัทราบภายใน 10  วนั นบัแต่วนัท่ีไดท้  าการตรวจสอบแลว้เสร็จ 
ข. 1  คร้ัง รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวดัทราบภายใน 15  วนั นับแต่วนัทีไ่ด้ท าการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
ค. 2  คร้ัง รายงานให้ผูว้่าราชการจงัหวดัทราบภายใน 10  วนั นบัแต่วนัท่ีไดท้  าการตรวจสอบแลว้เสร็จ 
ง. 2  คร้ัง รายงานให้ผูว้่าราชการจงัหวดัทราบภายใน 15  วนั นบัแต่วนัท่ีไดท้  าการตรวจสอบแลว้เสร็จ 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !       ขอ้  104  ให้ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั ตรวจสอบการจดัท าบญัชีและรายงานการเงินขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวดัทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดท้  าการ
ตรวจสอบแลว้เสร็จ 

ขอ้  266  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าบญัชีโดยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (E-laas)  ซ่ึงอยา่ง
นอ้ยประกอบดว้ยระบบการท างาน 4  ระบบ  คือ 

ก. ระบบงบประมาณ  ระบบรายรับ  ระบบรายจ่าย  ระบบบัญชี 
ข. ระบบเงินในงบประมาณ  ระบบเงินนอกงบประมาณ  ระบบเงินทดรองจ่าย  ระบบบญัชี 
ค. ระบบการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การถอนเงิน 
ง. ระบบรายรับ  ระบบรายจ่าย  ระบบเก็บรักษาเงิน  ระบบเงินนอกงบประมาณ 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 105  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าบญัชีโดยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 (E-laas)ซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ยระบบการท างาน 4  ระบบ ดงัน้ี 
(1) ระบบงบประมาณ ประกอบดว้ย  การจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ขอ้บญัชีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การโอน และการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณ รวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
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(2) ระบบรายรับ ประกอบดว้ยการรับเงินทุกประเภท  รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลกัฐานการรับเงิน รายงานและทะเบียน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) ระบบรายจ่าย ประกอบดว้ยการก่อหน้ีผกูพนัและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจดัท าฎีการายงานการเงินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
(4) ระบบบัญชี ประกอบดว้ย  การจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ รวมทั้งการจดัท ารายงานการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้   267    ให้ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั กรมส่งเสริมและสนบัสนุน รวมทั้งก  ากบัดูแลการปฏิบติังานในระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปตามท่ีใครก าหนด 

ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ค. นายอ าเภอ 
ง. ส านกังานกระทรวงมหาดไทย 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 105/2   ให้ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั กรมส่งเสริมและสนบัสนุน รวมทั้งก  ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

ขอ้   268   รายจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ  เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงินช่วยเหลือ และเงิน
อ่ืนในลกัษณะเดียวกนั หากเบิกไม่ทนัส้ินปี  และมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายต่อไปอีก ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติักนัเงินไดไ้ม่เกินก่ีวนั  

ก. 3    เดือน 
ข. 6    เดือน 
ค. 7   เดือน 
ง. 8    เดือน 

เฉลย   ข. 

ช้ีทริค !        “ขอ้ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจาต าแหน่ง เงินเพ่ิมเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงิน
ช่วยเหลือและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั รวมทั้งค่าตอบแทนท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ท่ีมีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดใหจ่้ายในลกัษณะ
เดียวกนั หากเบิกเงินไม่ทนัส้ินปีและมีความจาเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัให้กนัเงินได้ไม่เกนิหก
เดือนเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึง หากยงัดาเนินการไม่แลว้เสร็จ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาทอ้งถ่ินได้
อีกไม่เกินหกเดือน” 

ขอ้   269   หากด าเนินการจ่าย รายจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ  เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงิน
ช่วยเหลือ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ไม่เสร็จภายในหกเดือน สามารถขยายการเบิกจ่ายไดโ้ดยไดรั้บอนุมติัจากใคร  

ก. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ข. สภาท้องถิ่น 
ค. นายอ าเภอ 
ง. ปลดัอ าเภอ 

เฉลย   ข. 

ช้ีทริค !        “ขอ้ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจาต าแหน่ง เงินเพ่ิมเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เงิน
ช่วยเหลือและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั รวมทั้งค่าตอบแทนท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ท่ีมีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดใหจ่้ายในลกัษณะ
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เดียวกนั หากเบิกเงินไม่ทนัส้ินปีและมีความจาเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัให้กนัเงินไดไ้ม่เกินหก
เดือนเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึง หากยงัดาเนินการไม่แลว้เสร็จ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินหกเดือน” 
 
ขอ้   270    ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ระบบบญัชีแบบใด  

ก. ระบบ e-plan 
ข. ระบบ e-laas 
ค. ระบบ e-book 
ง. ระบบ e- auction 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 14 ให้ยกเลิกช่ือหมวด ๑๑ เบด็เตล็ด ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใชช่ื้อ “ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Electronic LocalAdministrative Accounting System : e-LAAS)” แทน 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
----------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารงานดา้นการเงินเป็นแนวทางเดียวกนั 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่ง
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗” 

ข้อ ๒๑ ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ข้อ ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ใหย้กเลิกความใน (16) (17) (19) (20) (21) และ (23) ของ ขอ้ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2547 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

ข้อ ๔ ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจตีความวนิิจฉยัปัญหา 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบตัิ เพือ่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

ในกรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถปฏิบติัตามระเบียบน้ีได ้ใหข้อท าความตกลงกบั
ปลดักระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบติัปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจตามวรรคสองใหอ้ธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัก็ได ้

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

ข้อ ๕ ในระเบียบน้ี 
(๑)๒ “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล และองคก์าร

บริหารส่วนต าบล รวมทั้งกิจการพาณิชยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 
(๒)๓ “สภาทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สภาเทศบาลและสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล 
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(๓)๔ “ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี และนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(๔)๕ “ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกเทศมนตรี 
และรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(๕)๖ “ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปลดัเทศบาล 
และปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(๖)๗ “พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล และ
พนกังานส่วนต าบล 

(๗) “หน่วยงาน” หมายความวา่ ส านกั กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่
ละรูปแบบ หรือหน่วยงานที่มีงบเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ไดแ้ยกออกไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

(๘) “ผูเ้บิก” หมายความวา่ หน่วยงานที่ไดรั้บงบประมาณทัว่ไปและงบประมาณเฉพาะการรวมทั้งเงินนอก
งบประมาณดว้ย 

(๙) “หน่วยงานคลงั” หมายความวา่ หน่วยงานที่มีหนา้ที่เก่ียวกบัการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบน้ี 

(๑๐) “หวัหนา้หน่วยงานคลงั” หมายความวา่ หวัหนา้หน่วยงาน ซ่ึงมีหนา้ที่เก่ียวกบัการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเก่ียวกบัการเงินการบญัชี ตามที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี และให้
หมายความรวมถึงหวัหนา้หน่วยงานที่มีงบเฉพาะการหรือหน่วยงานที่ไดแ้ยกไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
ต่างหากจากหน่วยงานคลงั 

(๑๑) “เจา้หนา้ที่” หมายความวา่ ผูท้ี่มีหนา้ที่รับจ่ายเงินและใหร้วมถึงผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายใหมี้หน้าที่รับ
จ่ายเงินดว้ย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๒ ขอ้ ๕ (๑) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ ขอ้ ๕ (๒) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ ขอ้ ๕ (๓) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕ ขอ้ ๕ (๔) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ ขอ้ ๕ (๕) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ ขอ้ ๕ (๖) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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(๑๒) “ตูนิ้รภยั” หมายความรวมถึง ก าป่ันหรือตูเ้หล็กหรือหีบเหล็กอนัมัน่คง ซ่ึงใชส้ าหรับเก็บรักษาเงิน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๑๓) “หีบห่อ” หมายความวา่ หีบ หรือถุง หรือภาชนะอ่ืนใด ซ่ึงใชส้ าหรับบรรจุเงินเพือ่ฝาก เก็บรักษาไว้

ในตูนิ้รภยัในลกัษณะหีบห่อ หรือส าหรับบรรจุเงินเพือ่นาส่ง หรือนาฝากส่วนราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืน
จากตูนิ้รภยัของส่วนราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๑๔) “อนุมตัิฎีกา” หมายความวา่ อนุญาตใหจ่้ายเงินจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๑๕) “หลกัฐานการจ่าย” หมายความวา่ หลกัฐานแสดงวา่ไดมี้การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูรั้บหรือเจา้หน้ีตามขอ้

ผกูพนัแลว้ 
(๑๖)๘ “ใบส าคญัคู่จ่าย” หมายความวา่ หลกัฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลกัฐาน 

ของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจา้หน้ี หลกัฐานการนาเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูรั้บที่ธนาคาร หรือ 
หลกัฐานอ่ืนใดที่แสดงการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูรั้บเงินหรือเจา้หน้ี และใหร้วมถึงใบนาส่งเงินต่อหน่วยงานคลงัดว้ย 

(๑๗)๙ “เงินรายรับ” หมายความวา่ เงินทั้งปวงที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บหรือไดรั้บ 
ไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจากนิติกรรม และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ที่นาฝากบญัชีเงินฝากกระทรวงการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนเงินอุดหนุน 
ที่กระทรวงการคลงัเป็นผูจ่้ายเงินแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 (๑๙)๑๐“รายงานสถานะการเงินประจาวนั” หมายความรวมถึง ยอดเงินรับและจ่ายในแต่ละวนั 
รวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคาร 

(๒๐)๑๑ “เงินยมื” หมายความวา่ เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอุดหนุน 
ที่รัฐบาลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยที่มิตอ้งจดัทาขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาปีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายใหแ้ก่บุคคลใดยมืเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
หรือปฏิบตัิราชการอ่ืนใด 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๘ ขอ้ ๕ (๑๖) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙ ขอ้ ๕ (๑๗) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๐ ขอ้ ๕ (๑๙) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๑ ขอ้ ๕ (๑๙) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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(๒๑)๑๒ “แผนพฒันา” หมายความวา่ แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

 (๒๒) “แผนการใชจ่้ายเงิน” หมายความวา่ แผนแสดงรายละเอียดการใชจ่้ายเงินของหน่วยงานผูเ้บิก
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงหน่วยงานผูเ้บิกไดย้ืน่ต่อหน่วยงานคลงั ทุกระยะสามเดือน 

(๒๓)๑๓ “ทุนส ารองเงินสะสม” หมายความวา่ ยอดเงินสะสมจานวนร้อยละสิบหา้ของยอดเงินสะสม 
ประจาทุกส้ินปีงบประมาณ เพือ่รักษาเสถียรภาพการเงินการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 (๒๔) “เงินสะสม” หมายความวา่ เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม และใหห้มายความรวมถึงเงินรายรับอ่ืนที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บไวภ้ายใน
วนัส้ินปีงบประมาณหลงัจากที่ไดห้กัทุนส ารองเงินสะสมไวแ้ลว้และรวมทั้งเงินสะสมปีก่อน ๆ ดว้ย 

(๒๕) “หน้ีสูญ” หมายความวา่ หน้ีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะเจา้หน้ีไม่มีทางที่จะไดรั้บช าระ
หน้ีจากลูกหน้ีได ้

(๒๖) “ปี” หมายความวา่ ปีงบประมาณ 
(๒๗) “นายอ าเภอ” หมายความรวมถึง ปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอดว้ย 
(๒๘) “เวลาปิดบญัชี” หมายความวา่ เวลาปิดบญัชีรับจ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งน้ี ใหน้า

เวลาปิดบญัชีรับจ่ายเงินของกรมบญัชีกลางมาใชโ้ดยอนุโลม 
(๒๙) “ระบบ” หมายความวา่ ระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(Electronic Local 

Administrative Accounting System : e-LAAS) 
หมวด ๒ 

ข้อก าหนดในการรับเงิน 
ส่วนที ่๑ 
การรับเงิน 

ข้อ ๖๘ บรรดาแบบพมิพแ์ละเอกสารใด ๆ ที่ใชใ้นการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การถอนเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนแบบบญัชี ทะเบียนและรายงานการเงิน 
ใหเ้ป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด เวน้แต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

ข้อ ๗ บรรดาเงินที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ ใหน้าส่งเป็นเงินรายไดท้ั้งส้ิน หา้ม
มิใหก้นัไวเ้ป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เวน้แต่จะมีกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ค าสัง่หรือหนงัสือสัง่การ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัในกรณีที่มีผูอุ้ทิศใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นการเฉพาะเจาะจงวา่ใหก้ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือในกรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

๑๒ ขอ้ ๕ (๒๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓ ขอ้ ๕ (๒๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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จดัหารายไดข้ึ้นเป็นคร้ังคราวภายในขอบเขตอ านาจหนา้ที่ เพือ่ใชจ่้ายในกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะเงิน
รายไดท้ี่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัหาขึ้นเป็นคร้ังคราว หรือเงินที่มีผูอุ้ทิศใหต้ามวรรคสอง ถา้ไม่ไดก้  าหนดไว้
เป็นอยา่งอ่ืน หากมีเงินเหลือจ่าย หรือหมดความจ าเป็นที่จะตอ้งใชจ่้ายแลว้ ใหน้าส่งเป็นรายไดข้ององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

ข้อ ๘๙ การรับเงินใหรั้บเป็นเงินสด ส่วนการรับเช็ค ดราฟท ์หรือตราสารอยา่งอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืนใด ให้
ปฏิบติัตามวธีิการที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

ข้อ ๙ การรับเงินใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินทุกคร้ัง เวน้แต่การรับ
เงินที่มีเอกสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระบุจ  านวนเงินที่ช าระอนัมีลกัษณะเช่นเดียวกบัใบเสร็จรับเงิน ซ่ึง
เอกสารดงักล่าวจะตอ้งมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายท านองเดียวกบัใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงิน
จากหน่วยงานคลงัให้ใชใ้บเสร็จรับเงินเล่มเดียวกนัรับเงินทุกประเภท เวน้แต่ เงินประเภทใดมีการช าระเป็นประจ า
และมีจ านวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงส าหรับการรับเงินประเภทหน่ึงก็ได ้

“ขอ้ ๙/๑ การรับเงินรายรับดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชห้ลกัฐานการรับโอนเงิน หรือการนาฝาก หรือรายงานการ
จ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลงั แทนใบเสร็จรับเงิน 

(๑) รายไดท้ี่รัฐจดัสรร หรืออุดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
(๓) เงินที่กระทรวงการคลงัจ่ายแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” 
ข้อ ๑๐๑๐ ให้หน่วยงานคลงับนัทึกรายการรับเงินในระบบภายในวนัที่ไดรั้บเงิน หรือไดรั้บหลกัฐานตามขอ้ 

๙/๑ โดยแสดงใหท้ราบวา่ไดรั้บเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฎีกา หรือเอกสารอ่ืน เล่มใดเลขที่ใด จานวนเท่าใด หรือ
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดในกรณีที่มีการรับเงินภายหลงัก าหนดเวลาปิดบญัชีสาหรับวนันั้น
แลว้ ใหบ้นัทึกการรับเงินในวนันั้นและเก็บเงินสดในตูนิ้รภยัเงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวนัหน่ึง ๆ หลายฉบบั 
จะรวมรับเงินประเภทนั้นตามส าเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัมาบนัทึกในบญัชีรายการเดียวก็ได ้โดยแสดงใหท้ราบ
วา่เป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ใด ถึงเลขทีใ่ด จานวนเงินรวมทั้งส้ินเท่าใด ไวด้า้นหลงัสาเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบบัสุดทา้ย” 

ข้อ ๑๑ เม่ือส้ินเวลารับเงินใหเ้จา้หนา้ที่ผูมี้หนา้ที่จดัเก็บหรือรับช าระเงิน นาเงินที่ไดรั้บพร้อมส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอ่ืนที่จดัเก็บในวนันั้นทั้งหมดส่งต่อเจา้หนา้ที่การเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เพือ่นาเงินฝากธนาคาร กรณีที่นาฝากธนาคารไม่ทนัใหเ้ก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๘ ขอ้ ๖ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙ ขอ้ ๘ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐ ขอ้ ๑๐ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑๒   ใหห้น่วยงานคลงัจดัใหมี้การตรวจสอบจ านวนเงินที่เจา้หนา้ที่จดัเก็บและนาส่งกบัหลกัฐาน 

และรายการที่บนัทึกไวใ้นระบบ เม่ือไดต้รวจสอบวา่ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ใหผู้ต้รวจแสดงยอดรวมเงินรับ 
ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัที่ไดรั้บในวนันั้นไวใ้นส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบบัสุดทา้ยและลงลายมือช่ือก ากบัไวด้ว้ย
กรณีที่เป็นการรับเงินตามขอ้ ๙/๑ ใหด้าเนินการเช่นเดียวกบัวรรคหน่ึง” 

 
ส่วนที ่๒ 

ใบเสร็จรับเงิน 
ข้อ ๑๓ ใบเสร็จรับเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหมี้สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(๑) ตราเคร่ืองหมายและช่ือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒) เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน โดยใหพ้ิมพห์มายเลขก ากบัเล่มและหมายเลขก ากบัเลขที่ใน

ใบเสร็จรับเงินเรียงกนัไปทุกฉบบั 
(๓) ที่ท  าการหรือส านกังานที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
(๔) วนั เดือน ปี ที่รับเงิน 
(๕) ช่ือและช่ือสกลุของบุคคลหรือช่ือนิติบุคคลผูช้  าระเงิน 
(๖) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุวา่รับช าระเงินค่าอะไร 
(๗) จ านวนเงินที่รับช าระทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
(๘) ขอ้ความระบุวา่ไดมี้การรับเงินไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 
(๙) ลายมือช่ือพร้อมช่ือในวงเล็บ และต าแหน่งผูรั้บเงินก ากบัอยา่งนอ้ยหน่ึงคนใบเสร็จรับเงินทุกฉบบัใหมี้

ส าเนาเยบ็ติดไวก้บัเล่มอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบัหากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดประสงคจ์ะพมิพใ์บเสร็จรับเงินดว้ย
เคร่ืองคอมพวิเตอร์พมิพใ์บเสร็จรับเงินให้จดัท าไดโ้ดยใหมี้ขนาดตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงานที่ปฏิบติัมี
ส าเนาอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั และใหมี้สาระส าคญัตามวรรคหน่ึง พร้อมทั้งใหก้ าหนดระบบวธีิการควบคุมการพมิพ์
ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งการพมิพ ์เล่มที่ เลขที่ ใหรั้ดกุม 

ข้อ ๑๔ ใหห้น่วยงานคลงัจดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเ้พือ่ใหท้ราบ และตรวจสอบไดว้า่ไดจ้ดัพมิพ์
ขึ้นจ านวนเท่าใด ไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้หน่วยงานใดหรือเจา้หนา้ที่ผูใ้ด ไป
ด าเนินการจดัเก็บเงินเม่ือวนั เดือน ปีใดการจ่ายใบเสร็จรับเงินใหห้น่วยงานใด หรือเจา้หนา้ที่ไปจดัเก็บเงิน ให้
พจิารณาจ่ายใหใ้นจ านวนที่เหมาะสมแก่ลกัษณะงานที่ปฏิบติั และใหมี้หลกัฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไวด้ว้ย 

ข้อ ๑๕ ใบเสร็จรับเงินเล่มใด เม่ือไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น ยบุ เลิกส านกังานหรือไม่มีการจดัเก็บเงิน
ต่อไปอีก ใหห้วัหนา้หน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นไปนาส่งคืนหน่วยงานที่จ่ายใบเสร็จนั้นโดยเร็ว 

ข้อ ๑๖ เม่ือส้ินปีใหห้วัหนา้หน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจดัเก็บเงินแจง้ใหห้ัวหนา้หน่วยงาน
คลงัทราบวา่ มีใบเสร็จรับเงินอยูใ่นความรับผดิชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใดและไดใ้ชใ้บเสร็จรับเงินไปแลว้เล่ม
ใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อยา่งชา้ไม่เกินวนัที่สามสิบเอ็ดตุลาคมของปีถดัไป และใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัรวบรวม
รายงานเสนอผา่นปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพือ่นาเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 124 
 

124 

ข้อ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใชส้ าหรับรับเงินของปีใด ใหใ้ชรั้บเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เม่ือขึ้นปีใหม่ก็ให้
ใชใ้บเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบบัใดที่ยงัไม่ใชใ้หค้งติดไวก้บัเล่มแต่ใหป้รุเจาะรู หรือประทบัตราเลิกใช ้
เพือ่ใหเ้ป็นที่สังเกตมิใหน้ามาใชรั้บเงินไดต่้อไป 

ข้อ ๑๘ ใบเสร็จรับเงินหา้มขดู ลบ แกไ้ข เพิม่เติม จ านวนเงินหรือช่ือผูช้  าระเงินหากใบเสร็จรับเงินฉบบัใด
ลงรายการรับเงินผดิพลาด ก็ใหข้ีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ  านวนแลว้ใหผู้รั้บเงินลงลายมือช่ือก ากบัการขีด
ฆ่านั้นไวด้ว้ย หรือขีดฆ่าเลิกใชใ้บเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบบั และใหติ้ดไวก้บัส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม แลว้ออก
ใบเสร็จรับเงินฉบบัใหม่ 

ข้อ ๑๙ ใหห้น่วยงานคลงัเก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูท้ี่มีอ  านาจตรวจสอบยงัมิไดต้รวจสอบไวใ้นที่
ปลอดภยั อยา่ใหสู้ญหายหรือเสียหายได ้และเม่ือไดต้รวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บไวอ้ยา่งเอกสารธรรมดา” 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษาเงนิ 

ส่วนที ่๑ 
           สถานที่เก็บรักษา” 

 
ข้อ ๒๐   ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บรักษาเงินที่จดัเก็บหรือไดรั้บไวใ้นตูนิ้รภยัซ่ึงตั้งอยูใ่นที่

ปลอดภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตูนิ้รภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหติ้ดหรือตั้งไวใ้นหอ้งมัน่คง
หรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีหอ้งมัน่คงหรือกรงเหล็กใหติ้ดหรือตั้งไวใ้นที่มัน่คง และปลอดภยัภายใน 
ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นหากมีจ านวนเงินสดที่เก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยัตามวรรคหน่ึง ใหน้า
ฝากธนาคารทั้งจานวนในวนัท าการถดัไป กรณีเทศบาลต าบลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลที่มีพื้นที่ห่างไกล การ
คมนาคมไม่สะดวกไม่สามารถนาฝากธนาคารไดเ้ป็นประจาทุกวนัใหเ้ก็บรักษาเงินสดในตูนิ้รภยัได ้   และใหน้า 
เงินสดดงักล่าวฝากธนาคารในวนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ไปจดัเก็บหรือรับ
ช าระเงินนอกที่ตั้งส านกังานปกติ  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนดวธีิการรับเงินและเก็บรักษาเงินใหรั้ดกุมและ
เหมาะสม เม่ือเดินทางกลบัถึงส านกังานใหรี้บนาฝากทนัที” 

ข้อ ๒๑ ตูนิ้รภยัใหมี้ลูกกุญแจอยา่งนอ้ยสองดอก แต่ละดอกมีลกัษณะต่างกนัโดยใหก้รรมการเก็บรักษาเงิน
ถือลูกกุญแจคนละดอกตูนิ้รภยัหน่ึง ๆ ใหมี้ลูกกญุแจอยา่งนอ้ยสองส ารับ ใหก้รรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษาหน่ึง
ส ารับนอกนั้นใหน้าฝากเก็บรักษาในลกัษณะหีบห่อไวใ้นตูนิ้รภยัเก็บเงินของส่วนราชการอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

 
ส่วนที่๒ 

กรรมการเก็บรักษาเงิน 
ข้อ ๒๒   ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว ้ณ ส านกังานอยา่งนอ้ยสามคน 

ในจ านวนน้ีใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัเป็นกรรมการโดยต าแหน่งหน่ึงคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอ่ืนอีก 
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อยา่งนอ้ยสองคนการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรคหน่ึง ใหแ้ต่งตั้งจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้
ค  านึงถึงหนา้ที่ความรับผดิชอบ เวน้แต่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีพนกังานส่วนทอ้งถ่ินไม่ครบจ านวนที่จะ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ใหแ้ต่งตั้งผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นกรรมการใหค้รบจ านวนก็ได”้ 

ข้อ ๒๓ ใหก้รรมการเก็บรักษาเงินเป็นผูถื้อลูกกญุแจตูนิ้รภยั ในกรณีที่ตูนิ้รภยัมีที่ใส่กุญแจสามดอกและมี
กรรมการสามคน ใหก้รรมการถือกุญแจคนละหน่ึงดอก แต่ถา้ตูนิ้รภยัมีที่ใส่กุญแจสองดอกแต่มีกรรมการสามคน ก็
ใหก้รรมการที่อาวโุสถือกุญแจคนละหน่ึงดอก 

ข้อ ๒๔ กรรมการเก็บรักษาเงินผูใ้ดไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่กรรมการได ้ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณา
แต่งตั้งพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ตามขอ้ ๒๒ เป็นกรรมการแทนชัว่คราวใหค้รบจ านวน 
การแต่งตั้งผูท้ี่จะเป็นกรรมการแทนจะแต่งตั้งไวเ้ป็นการประจ าเพือ่ปฏิบติัหนา้ที่แทนชัว่คราวก็ได ้

การปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการแทนตามวรรคหน่ึง ตอ้งส่งมอบและรับมอบกุญแจระหวา่งกรรมการผูท้ี่ไดรั้บ
มอบหมายใหท้  าหนา้ที่กรรมการแทนชัว่คราวรวมทั้งตอ้งตรวจนบัตวัเงินและหลกัฐานแทนตวัเงินเก็บรักษาไวใ้นตู้
นิรภยัใหถู้กตอ้งตามรายงานสถานะการเงินประจ าวนัแลว้บนัทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกบัลงลายมือช่ือ
กรรมการทุกคนไวใ้นรายงานสถานะการเงินประจ าวนัหา้มมิใหก้รรมการมอบลูกกุญแจใหผู้อ่ื้นท าหนา้ที่กรรมการ
แทน เวน้แต่เป็นการมอบใหก้รรมการซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนชัว่คราว 

ข้อ ๒๕ กรรมการเก็บรักษาเงินตอ้งเก็บรักษาลูกกุญแจไวใ้นที่ปลอดภยั อยา่ใหสู้ญหายหรือให้ผูใ้ดลกัลอบ
นาไปพมิพแ์บบลูกกุญแจได ้หากปรากฏวา่ลูกกญุแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสยัวา่จะมีผูป้ลอมแปลงลูกกุญแจ ใหรี้บ
รายงานผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพือ่สัง่การโดยเร็ว 

 
ส่วนที ่๓ 

การเก็บรักษาเงนิ 
ข้อ ๒๖ ใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัจดัท ารายงานสถานะการเงินประจ าวนัตามแบบที่กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ินก าหนดเป็นประจ าทุกวนัที่มีการรับจ่ายเงิน หากวนัใดไม่มีการรับจ่ายเงินจะไม่ท ารายงานสถานะ
การเงินประจ าวนัส าหรับวนันั้นก็ได ้แต่ให้หมายเหตุในรายงานสถานะการเงินประจ าวนัที่มีการรับจ่ายเงินในวนั
ถดัไปใหท้ราบดว้ย 

ข้อ ๒๗ เม่ือส้ินเวลารับจ่ายเงิน ใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการนาเงินที่ไดรั้บนาฝากธนาคารทั้งจ  านวน หากนาฝาก
ธนาคารไม่ทนัใหน้าเงินที่จะเก็บรักษา และรายงานสถานะการเงินประจ าวนั ส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

ข้อ ๒๘ กรณีมีเงินสดเก็บรักษาใหก้รรมการเก็บรักษาเงินร่วมกนัตรวจสอบตวัเงินกบัรายงานสถานะ
การเงินประจ าวนั เม่ือปรากฏวา่ถูกตอ้งแลว้ใหน้าเงนิเขา้เก็บรักษาในตูนิ้รภยัและใหก้รรมการทุกคนลงลายมือช่ือใน
รายงานสถานะการเงินประจ าวนัไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้ใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัเสนอผา่นปลดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพือ่นาเสนอใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวา่ เงินที่กรรมการไดรั้บมอบใหเ้ก็บรักษาไม่ตรงกบัจ านวนซ่ึงแสดงไวใ้นรายงาน
สถานะการเงินประจ าวนั ใหค้ณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูน้าส่งเงินร่วมกนับนัทึกจ านวนเงินที่ตรวจนบัไดใ้น
รายงานสถานะการเงินประจ าวนั และลงลายมือช่ือกรรมการทุกคนพร้อมดว้ยเจา้หนา้ที่ผูส่้งเงิน แลว้นาเงินเขา้เก็บ
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รักษาไวใ้นตูนิ้รภยั และใหค้ณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานใหป้ลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทราบทนัที เพือ่
เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณาสัง่การ 

ข้อ ๓๐ เม่ือนาเงินเขา้เก็บรักษาในตูนิ้รภยัเรียบร้อยแลว้ ใหก้รรมการเก็บรักษาเงินใส่กุญแจตูนิ้รภยัให้
เรียบร้อยและลงลายมือช่ือกรรมการเก็บรักษาเงนิแต่ละคนบนกระดาษปิดทบัหรือประจ าตราคร่ัง หรือดินเหนียวไว้
บนเชือกผกูมดัตูนิ้รภยัในลกัษณะที่แผน่กระดาษปิดทบัหรือประจ าตราคร่ังหรือดินเหนียว จะตอ้งถูกท าลายเม่ือมี
การเปิดตูนิ้รภยัในกรณีที่ตูนิ้รภยัตั้งอยูใ่นหอ้งมัน่คง หรือกรงเหล็ก การลงลายมือช่ือบนแผน่กระดาษปิดทบัหรือ
ประจ าตราคร่ัง หรือดินเหนียว ของกรรมการเกบ็รักษาเงิน จะกระท าที่ประตูหอ้งมัน่คงหรือกรงเหล็กแต่เพยีงแห่ง
เดียวก็ได”้ 

ข้อ ๓๑ ในวนัท าการถดัไป ใหค้ณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาไวท้ั้งหมดใหห้ัวหนา้
หน่วยงานคลงั หรือเจา้หนา้ที่การเงินแลว้แต่กรณีรับไปเพือ่ด าเนินการนาฝากธนาคารโดยใหล้งลายมือช่ือรับเงินไว้
ในรายงานสถานะการเงินประจ าวนัก่อนวนัท าการที่รับเงินไปฝากธนาคาร 

ข้อ ๓๒ ก่อนเปิดประตูหอ้งมัน่คง หรือประตูกรงเหล็ก หรือตูนิ้รภยั ใหก้รรมการเก็บรักษาเงินตรวจกุญแจ 
ลายมือช่ือบนแผน่กระดาษปิดทบั หรือตราประจ าคร่ัง หรือดินเหนียวของกรรมการ เม่ือปรากฏวา่อยูใ่นสภาพ
เรียบร้อยจึงใหเ้ปิดไดห้ากปรากฏวา่ แผน่กระดาษปิดทบั หรือตราประจ าคร่ัง หรือดินเหนียวของกรรมการเก็บรักษา
เงินอยูใ่นสภาพไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์อ่ืนใดที่สงสยัวา่จะมีการทุจริตใหร้ายงานใหป้ลดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทราบ เพือ่เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณาสัง่การ 

ข้อ ๓๓ ใหห้น่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ไดแ้ยกออกไปท าการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน ใหน้าขอ้ก าหนดในการเก็บรักษาเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาถือปฏิบติั 
 

ส่วนที ่๔ 
การรับส่งเงิน 

ข้อ ๓๔ เงินรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่เก็บรักษาไวต้ามขอ้ ๒๐ ใหน้าฝากธนาคารทั้งจ  านวน 
ภายในวนันั้น ถา้ฝากในวนันั้นไม่ทนัใหน้าฝากตูนิ้รภยั และวนัรุ่งขึ้น หรือวนัท าการถดัไปใหน้าฝากธนาคารทั้ง
จ  านวน 

ข้อ ๓๕   การรับส่งเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นเงินสดหรือสถานที่ที่จะรับส่งอยูห่่างไกล 
หรือกรณีอ่ืนใดซ่ึงเห็นวา่ไม่ปลอดภยัแก่เงินที่รับส่ง ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยสอง
คน เป็นกรรมการรับผดิชอบร่วมกนัควบคุมการรับส่งเงินและจดัใหมี้เจา้หนา้ที่ส ารวจควบคุมรักษาความปลอดภยั
ดว้ยก็ได”้ 

ข้อ ๓๖ ใหค้ณะกรรมการรับส่งเงินมีหนา้ที่รับผดิชอบร่วมกนัในการควบคุมเงินที่นาส่งโดยใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
 (๑) ตรวจนบัจ านวนเงินซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหรั้บส่งกบัใบนาส่งและบนัทึกการรับเงินเพือ่นาส่งใหถู้กตอ้ง

ตรงกนัแลว้ลงลายมือช่ือในบนัทึกพร้อมกบัผูม้อบหรือผูรั้บมอบเงิน ทั้งสองฉบบัโดยใหค้ณะกรรมการรับส่งเงิน
เก็บรักษาไวห้น่ึงฉบบัมอบใหผู้ม้อบหรือผูรั้บมอบเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหน่ึงฉบบั 
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(๒) บรรจุเงินลงหีบห่อใส่กุญแจหรือใชเ้ชือกผกูมดั และตราประจ าคร่ังหรือดินเหนียวของกรรมการรับส่ง
เงินทุกคนที่เชือกมดัหีบห่อในลกัษณะที่เม่ือเปิดหีบห่อ ตราประจ าคร่ังหรือดินเหนียวจะตอ้งถูกท าลาย และมอบหีบ
ห่อใหก้รรมการซ่ึงเป็นผูอ้าวโุสเพือ่นาเงินเดินทางไปส่งต่อไป 

(๓) ใหก้รรมการรับส่งเงินพร้อมกนัออกเดินทางไปยงัสถานที่รับส่งเงินทนัที หา้มมิใหแ้ยกยา้ยจากกนัหรือ
หยดุพกัระหวา่งทางโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น และเม่ือไปถึงสถานที่นาส่งเงินแลว้ให้รีบนาเงินส่งให้เสร็จส้ินภายในวนั
ท าการนั้น หรืออยา่งชา้ภายในวนัท าการถดัไป 

(๔) ก่อนเปิดหีบห่อเพือ่นาส่งเงิน ใหก้รรมการรับส่งเงินทุกคนพร้อมกนัตรวจสภาพลูกกุญแจและตรา
ประจ าคร่ัง หรือดินเหนียว เม่ือปรากฏวา่อยูใ่นสภาพเรียบร้อยแลว้ จึงใหน้าเงนิออกส่งหากปรากฏวา่ หีบห่ออยูใ่น
ลกัษณะไม่เรียบร้อย หรือมีพฤติการณ์ชวนใหส้งสยัวา่จะมีการทุจริตเงินในหีบห่อ ใหค้ณะกรรมการรับส่งเงินรีบ
รายงานปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพือ่นาเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณาสัง่การต่อไป ส่วนเงินให้
คณะกรรมการนาส่งใหแ้ลว้เสร็จ 

(๕) กรณีจ านวนเงินที่นาส่งมีปลอมแปลงจ านวนเท่าใด ใหค้ณะกรรมการรับส่งเงินนาส่งเงินตามจ านวนที่
นาส่งได ้และใหบ้นัทึกจ านวนเงินปลอมแปลงนั้นไวใ้นบนัทึกการรับเงินเพือ่นาส่ง แลว้ลงลายมือช่ือกรรมการทุก
คนพร้อมดว้ยเจา้พนกังานของผูรั้บเงิน และเม่ือกลบัถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ ใหร้ายงานปลดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพือ่นาเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณาสัง่การ 

(๖) เม่ือคณะกรรมการรับส่งเงินไดรั้บส่งเงินเสร็จเรียบร้อย และเดินทางกลบัถึงองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแลว้ ให้รีบมอบคู่ฉบบัใบนาส่งเงินหรือหลกัฐานการรับมอบเงินใหห้น่วยงานผูน้าส่งหรือขอเบิกเงินในวนั
นั้น หรืออยา่งชา้ในวนัท าการถดัไป และใหห้วัหนา้หน่วยงานผูน้าส่งหรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลกัฐานการนาส่ง
เงินหรือขอเบิกเงิน เม่ือปรากฏวา่ถูกตอ้งแลว้ใหบ้นัทึกการรับมอบต่อกนัไว ้

ข้อ ๓๗   การถอนเงินฝากธนาคารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานที่ไดแ้ยกไปท าการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้เง่ือนไขการสัง่จ่ายต่อธนาคารโดยใหผู้มี้อ  านาจลงนามสัง่
จ่ายเงินร่วมกนัอยา่งนอ้ยสามคน ในจ านวนน้ีให้มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินลงนามสัง่
จ่ายดว้ยทุกคร้ัง และใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายให้ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่หวัหนา้
หน่วยงานอีกหน่ึงคน และใหม้อบหมายผูด้ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่หวัหนา้หน่วยงาน เพิม่อีกหน่ึงคน ในกรณีที่ไม่มี
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือถอนเงินฝากร่วมกนัการถอนเงินฝากของหน่วยงานที่มีงบประมาณ
เฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ไดแ้ยกออกไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอาจแต่งตั้งหวัหนา้
หน่วยงานนั้นและพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอีกหน่ึงคน เป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัถอนเงินฝากของหน่วยงาน
นั้นกรณีการถอนเงินฝากจากคลงัจงัหวดั ใหป้ฏิบตัิตามระเบียบที่กระทรวงการคลงัก าหนด” 

 
หมวด ๔ 
การเบิกเงิน 

ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพิม่เติม ให้
หน่วยงานผูเ้บิกยืน่แผนการใชจ่้ายเงินต่อหน่วยงานคลงัทุกสามเดือนในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจปรับแผนการใช้
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จ่ายเงินของหน่วยงานผูเ้บิกไดต้ามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัฐานะการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
การจดัท าแผนการใชจ่้ายเงินใหเ้ป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

ข้อ ๓๙   การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้เบิกไดแ้ต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาล 
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยที่มิตอ้งจดัท าขอ้บญัญตัิหรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เวน้แต่ 

(1)  เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัในปีงบประมาณนั้น และไดรั้บอนุมตั ิ
ใหก้นัเงินไวต่้อผูมี้อ  านาจตามระเบียบแลว้ 

(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปีงบประมาณ และไดรั้บอนุมตัิจาก 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหก้นัเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถดัไป 

(3) กรณีมีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยที่มิตอ้งจดัท าขอ้บญัญตั ิ
หรือเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีซ่ึงเบิกจ่ายไม่ทนัภายในส้ินปีงบประมาณที่ผา่นมาและได ้
บนัทึกบญัชีไวแ้ลว้” 
 ข้อ ๔๐   การเบิกเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหห้น่วยงานผูเ้บิกขอเบิกกบัหน่วยงานคลงั 
โดยใหห้วัหนา้หน่วยงานผูเ้บิกเป็นผูล้งลายมือช่ือเบิกเงินและใหว้างฎีกาตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินก าหนดความในวรรคหน่ึง มิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีที่กระทรวงการคลงัเป็นผูด้  าเนินการแทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินการขอเบิกเงินทุกกรณีใหร้ะบุวตัถุประสงคท์ี่จะนาเงินนั้นไปจ่ายและหา้มมิใหข้อเบิกจนกวา่จะถึง
ก าหนดหรือใกลถึ้งก าหนดจ่ายเงินการเบิกเงินตอ้งมีหลกัฐานการเบิกเพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ และใหผู้เ้บิก
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งในหลกัฐานการเบิกที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนาทุกฉบบั” 

ข้อ ๔๑ ฎีกาเบิกเงินจะตอ้งพมิพจ์  านวนเงินที่ขอเบิกทั้งตวัเลขและตวัอกัษรจะตอ้งพมิพใ์หช้ดัเจน หา้มขดู
ลบ หากผดิพลาดใหแ้กไ้ขโดยวธีิขีดฆ่า แลว้พมิพใ์หม่ทั้งจ  านวน แลว้ใหผู้เ้บิกลงลายมือช่ือรับรองการขีดฆ่านั้นดว้ย
การพมิพจ์  านวนเงินในฎีกาเบิกเงินที่เป็นตวัอกัษร ใหพ้มิพจ์  านวนที่ขอเบิกใหชิ้ดค าวา่“ตวัอกัษร” หรือขีดเสน้หนา้
จ านวนเงิน อยา่ใหมี้ช่องวา่งทีจ่ะพมิพจ์  านวนเพิม่เติมใหสู้งขึ้นได ้

ข้อ ๔๒ เงินที่เบิกถา้ไม่ไดจ่้ายหรือจ่ายไม่หมดใหห้น่วยงานผูเ้บิกนาส่งคืนหน่วยงานคลงัภายในสิบหา้วนั 
นบัจากวนัที่ไดรั้บเงินจากหน่วยงานคลงั 

ข้อ ๔๓ การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงคปี์ใด ให้
วางฎีกาเบิกเงินไดจ้นถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีนั้นในกรณีที่ไดมี้การกนัเงินไว ้ใหว้างฎีกาไดจ้นถึงวนัท าการ
สุดทา้ยของระยะเวลาที่กนัเงิน 

ข้อ ๔๔ เงินประเภทใดซ่ึงโดยลกัษณะจะตอ้งจ่ายประจ าเดือนในวนัส้ินเดือน ใหว้างฎีกาภายในวนัที่ยีสิ่บ
หา้ของเดือนนั้น 

ข้อ ๔๕ การเบิกเงินซ่ึงมีลกัษณะเป็นค่าใชจ่้ายประจ า และมีการเรียกเก็บเป็นงวด ๆหรือค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตาม
ประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด ใหถื้อวา่ค่าใชจ่้ายนั้นเกิดขึ้นเม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไดรั้บแจง้ให้ช าระหน้ี และใหน้ามาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ไดรั้บแจง้ใหช้ าระหน้ีได ้
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ข้อ ๔๖๑๑ การเบิกเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต  าแหน่ง เงินเพิม่เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่หรือหนงัสือสัง่การ
ของกระทรวงมหาดไทย 

ข้อ ๔๗ การซ้ือ เช่าทรัพยสิ์น หรือจา้งท าของ ให้หน่วยงานผูเ้บิกรีบด าเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอยา่ง
ชา้ไม่เกินหา้วนั นบัจากวนัที่ไดต้รวจรับทรัพยสิ์นหรือตรวจรับงานถูกตอ้ง 

ข้อ ๔๘ เวน้แต่กรณีที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ ๕๑ และขอ้ ๕๒ การเบิกเงินเพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท า
ของ ใหมี้เอกสารประกอบฎีกา ดงัน้ี 

(๑) สญัญาซ้ือทรัพยสิ์น หรือจา้งท าของหรือเอกสารอ่ืนอนัเป็นหลกัฐานแห่งหน้ี เช่น 
หลกัฐานการสัง่ซ้ือ หรือสัง่จา้ง 

(๒) ใบแจง้หน้ี หรือใบส่งมอบทรัพยสิ์นหรือมอบงาน 
(๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพยสิ์น หรือตรวจรับงานเอกสารหลกัฐานดงักล่าวจะใชภ้าพถ่ายหรือ

ส าเนาซ่ึงผูเ้บิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได ้
ข้อ ๔๙ การเบิกเงินเพือ่จ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาซ้ือทรัพยสิ์น หรือจา้งท าของใหมี้สญัญาซ้ือทรัพยสิ์นหรือ

จา้งท าของ หรือหลกัฐานอ่ืนซ่ึงแสดงวา่ใกลจ้ะถึงก าหนดจ่ายเงินแลว้ประกอบฎีกาดว้ย ซ่ึงจะเป็นภาพถ่ายหรือ
ส าเนาซ่ึงผูเ้บิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได ้

ข้อ ๕๐ การเบิกเงินเพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือทรัพยสิ์น หรือจา้งท าของ หรือเช่าทรัพยสิ์นให้แสดง 
รายการทรัพยสิ์นและจ านวนเงินเป็นรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงิน” 

ข้อ ๕๑ การเบิกเงินเพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือที่ดิน ใหมี้สัญญาจะซ้ือจะขาย หรือสญัญาซ้ือขายประกอบฎีกาดว้ย 
ซ่ึงจะเป็นภาพถ่ายหรือส าเนาซ่ึงผูเ้บิกลงลายมือช่ือรับรองก็ได ้

ข้อ ๕๒ การเบิกเงินในหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ใหท้  าการเบิกจ่ายไดต้ามงบประมาณที่ไดรั้บ
อนุมตั ิและใหมี้หลกัฐานแสดงวา่เงินจ านวนที่ขอเบิกน้ีถูกตอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรือหนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย 

ข้อ ๕๓ การเบิกเงินรายจ่ายงบกลางเป็นค่าใชจ่้ายอยา่งใด ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่
หรือหนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย 

ข้อ ๕๔ การเบิกเงินในหมวดเงินอุดหนุนที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมิไดด้ าเนินการเอง และไดต้ั้ง
งบประมาณเพือ่การนั้นตามระเบียบไวแ้ลว้ ใหด้ าเนินการไดต้ามงบประมาณที่ไดรั้บอนุมตัิ ทั้งน้ี การก่อใหเ้กิดหน้ี
และการเบิกเงินตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ หรือหนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑๑ ขอ้ ๔๖ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๕๕ การเบิกเงินนอกงบประมาณใหเ้ป็นไปตามวธีิการที่กรมส่งเสริมการ 

ปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 
ข้อ ๕๖ ค่าใชจ่้ายที่เป็นรายจ่ายประจ าที่เกิดขึ้นในปีใด ใหเ้บิกจากงบประมาณรายจ่ายในปีนั้นไปจ่าย 

เงินที่เบิกไปเพือ่จ่ายใหย้มื ถา้จ าเป็นตอ้งจ่ายติดต่อคาบเก่ียวไปถึงปีงบประมาณใหม่จะเบิกเงินล่วงหนา้จากปี
ปัจจุบนัไปจ่ายส าหรับระยะเวลาในปีใหม่ก็ได ้โดยใหถื้อวา่เป็นรายจ่ายของปีที่เบิกเงินงบประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการไม่เกินหกสิบวนั 
(๒) ส าหรับปฏิบตัิราชการอ่ืน ๆ ไม่เกินสิบหา้วนั 
 

หมวด ๕ 
การกันเงนิ 

 
ข้อ ๕๗   กรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปี โดยสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง 

หรือการเช่าทรัพยสิ์น ถา้เห็นวา่การเบิกเงินไปช าระหน้ีผกูพนัไม่ทนัส้ินปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัใหก้นัเงินไว้
เบิกจ่ายในปีถดัไปไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปีหรือตามขอ้ผกูพนั” 

ข้อ ๕๘ ใหว้างฎีกากนัเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดก่อนวนัส้ินปีอยา่งนอ้ย
สามสิบวนั เวน้แต่มีเหตุผลสมควร ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอาจพจิารณาอนุมติัใหข้ยายเวลา ยืน่ขอกนัเงินไดไ้ม่เกินวนัท า
การสุดทา้ยของปีนั้น 

ข้อ ๕๙   ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑท์ี่ดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัแต่มีความ
จ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินนั้นต่อไปอีก ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่
เกินระยะเวลาหน่ึงปีกรณีเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึงแลว้ หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงั
มิไดด้ าเนินการก่อหน้ีผกูพนั ใหข้ออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ิน หรือกรณีมีความ
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าวที่ท  าให้ ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ใหข้ออนุมตัิเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 
และโครงการดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงคเ์ดิมตามที่ไดรั้บอนุมติัใหก้นัเงินไว ้

กรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัแลว้ใหเ้บิกจ่ายไดต้ามขอ้ผกูพนั เม่ือส้ินสุดระยะเวลา
การกนัเงินตามวรรคหน่ึงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแลว้ หากยงัไม่ไดด้ าเนินการก่อหน้ีผกูพนัหรือมี
เงินเหลือจ่ายจากเงินดงักล่าว ใหเ้งินจานวนนั้นตกเป็น  เงินสะสม” 

ข้อ ๕๙/๑ รายจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าาต าแหน่ง เงินเพิม่เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืน ที่มีระเบียบ กฎหมาย ก าหนดให้
จ่ายในลกัษณะเดียวกนั หากเบิกเงินไม่ทนัส้ินปีและมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินนั้นต่อไปอีก ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน
อนุมติัใหก้นัเงินไดไ้ม่เกินหกเดือนเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหน่ึง หากยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ ให้
ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินหกเดือน” 
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ข้อ ๕๙/๒ การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดน้ี ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการก่อนส้ิน
ระยะเวลาที่ไดรั้บอนุมติัใหก้นัเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน” 

หมวด ๖ 
การตรวจและการอนุมัติฎีกา 

 
ข้อ ๖๐ ใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัหรือเจา้หนา้ที่การเงิน ที่ไดรั้บมอบหมายเป็นผูต้รวจฎีกาการตรวจฎีกาตาม

วรรคหน่ึง เม่ือถูกตอ้งในสาระส าคญัต่อไปน้ีแลว้ ใหเ้สนอผูมี้อ  านาจเพือ่อนุมตัิฎีกา 
(๑) มีลายมือช่ือของผูเ้บิกเงินถูกตอ้งตามตวัอยา่ง 
(๒) มีหน้ีผกูพนั หรือมีความจ าเป็นที่จะตอ้งจ่ายเงิน กบัถึงก าหนดหรือใกลจ้ะถึงก าหนดที่จะตอ้งจ่ายเงิน 
(๓) มีเงินงบประมาณเพยีงพอ รายการถูกตอ้งตรงกบัหมวดและประเภทในงบประมาณ 
(๔) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถว้นถูกตอ้ง 
ข้อ ๖๑ ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบบัใดไม่ถูกตอ้งในสาระส าคญัตามขอ้ ๖๐ใหผู้ต้รวจฎีกาแจง้ให้ผู ้

เบิกทราบ เพือ่ด าเนินการแกไ้ข ถา้ผูเ้บิกไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในสามวนัท าการนบัจากวนัที่ไดรั้บทราบ ใหผู้ต้รวจ
ฎีกาคืนฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒ ขอ้ ๕๙/๑ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ในกรณีที่ฎีกามีขอ้ผดิพลาดเล็กนอ้ย ซ่ึงมิใช่สาระส าคญัหรือจ านวนเงินที่ขอเบิกผูต้รวจฎีกาจะแกไ้ขใหถู้กตอ้งแลว้
แจง้ใหผู้เ้บิกทราบก็ได ้

ข้อ ๖๒ ฎีกาที่ตรวจถูกตอ้งแลว้ตามขอ้ ๖๐ ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงั หรือเจา้หนา้ที่การเงินที่ไดรั้บ
มอบหมายนาเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูท้ี่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายเป็นผูอ้นุมติัฎีกา 

ข้อ ๖๓ การอนุมติัฎีกาจะกระท าไดเ้ม่ือสาระส าคญัถูกตอ้งตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ ๖๐ และผูต้รวจฎีกาไดล้ง
ลายมือช่ือตรวจฎีกานั้นแลว้ในกรณีที่ผูอ้นุมติัมีเหตุผลสมควร จะอนุมติัฎีกาเป็นเงินจ านวนต ่ากวา่ที่ขอเบิกกไ็ด ้

ข้อ ๖๔ การอนุมติัฎีกาเบิกเงินเพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือทรัพยสิ์นหรือจา้งท าของ ในกรณีที่ไม่มีเหตุทกัทว้ง ให้
ด าเนินการใหเ้สร็จภายในสามวนัท าการนบัถดัจากวนัรับฎีกา ในกรณีที่มีเหตุทกัทว้งใหด้ าเนินการใหเ้สร็จภายใน
สามวนัท าการนบัถดัจากวนัที่ผูเ้บิกไดแ้กไ้ขถูกตอ้งแลว้ 

ข้อ ๖๕   เม่ือผูมี้อ  านาจอนุมตัิในฎีกาเบิกเงิน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบนัทึกรายการเบิกเงิน 
ในระบบ” 

ข้อ ๖๖ เม่ือหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการ หรือหน่วยงานที่ไดแ้ยกออกไปท าการรับจ่ายและเก็บรักษา
เงิน ไดรั้บแจง้รายการหน้ี หรือท ารายการค านวณเงินค่าจา้งแรงงานแลว้ใหจ้ดัแยกประเภทการจ่ายส่งหน่วยงานคลงั
เพือ่ตรวจสอบและนาเสนอผูมี้อ  านาจอนุมตัิฎีกาตามขอ้ ๖๒เพือ่ขออนุมติัจ่ายเงินตามรายกานั้น ๆ 

 
หมวด ๗ 

ข้อก าหนดในการจ่ายเงิน 
ส่วนที ่๑ 

การจ่ายเงิน 
ข้อ ๖๗ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัไดแ้ต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หรือหนงัสือสัง่การที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้
ข้อ ๖๘  การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิใหจ่้ายเป็นเช็ค กรณีจ าเป็นที่ไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได ้

ใหจ้ดัท าใบถอนเงินฝากธนาคารเพือ่ให้ธนาคารออกตัว๋แลกเงินสัง่จ่ายให้เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิการจ่ายเงินผา่น
ธนาคารหรือดว้ยวิธีอ่ืนใด ใหเ้ป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด” 

ข้อ ๖๙    การเขียนเช็คสัง่จ่ายใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
(๑) การจ่ายเงินให้เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงิน ในกรณีซ้ือทรัพยสิ์น จา้งทาของ หรือเช่าทรัพยสิ์น 

ใหอ้อกเช็คสัง่จ่ายในนามของเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาวา่ “หรือผูถื้อ” ออกและขีดคร่อมดว้ย 
(๒) การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (1) ใหอ้อกเช็คสัง่จ่าย 

ในนามของเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาวา่ “หรือผูถื้อ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได ้
(๓) ในกรณีสัง่จ่ายเงินเพือ่ขอรับเงินสดมาจ่าย ใหก้ระท าไดใ้นการจ่ายเงินที่มีวงเงินไม่เกิน 

หา้พนับาท โดยใหอ้อกเช็คสัง่จ่ายในนามหวัหนา้หน่วยงานคลงัหรือเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานคลงั 
และขีดฆ่าคาวา่ “หรือผูถื้อ” ออก หา้มออกเช็คสัง่จ่ายเงินสด 
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(๔) หากเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินไม่มารับเช็คภายในสามสิบวนันบัตั้งแต่วนัสัง่จ่าย ใหย้กเลิกเช็คนั้นหาก
มีการยกเลิกเช็คดงักล่าวเกินสองคร้ัง ตอ้งรายงานเหตุผลใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินทราบในการเขียนเช็คสัง่จ่ายเงิน หา้ม
ลงลายมือช่ือสัง่จ่ายในเช็คไวล่้วงหนา้ โดยยงัมิไดมี้การเขียนหรือพมิพช่ื์อผูรั้บเงิน และจ านวนเงินที่สัง่จ่าย” 

ข้อ ๗๐   การเขียนหรือพมิพจ์านวนเงินในเช็คที่เป็นตวัเลขและตวัอกัษรเขียนหรือพมิพใ์ห้ชิดเสน้ และชิด
คาวา่ “บาท” หรือขีดเสน้หนา้จานวนเงินทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีช่องวา่งที่จะเขียนหรือพิมพจ์  านวนเงิน
เพิม่เติมได ้และใหข้ีดเสน้ตรงหลงัช่ือสกุล ช่ือบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนจนชิดค าวา่ “หรือผูถื้อ” โดยมิใหมี้การเขียน
หรือพมิพช่ื์อบุคคลอ่ืนเพิม่เติมไดอี้ก” 

ข้อ ๗๑   การจ่ายเงินทุกกรณี ถา้ผูจ่้ายมีหนา้ที่ตามกฎหมายที่จะตอ้งหกัภาษีใด ๆ ไว ้ณ ที่จ่ายหรือเงินอ่ืนใด
ที่มีกฎหมายก าหนดใหห้กัเพือ่นาส่งส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ใหด้าเนินการตามกฎหมายนั้น” 

ข้อ ๗๒ เงินที่ขอเบิกจากหน่วยงานคลงัเพือ่การใด ใหน้าไปจ่ายไดเ้ฉพาะเพือ่การนั้นเท่านั้น จะนาไปจ่าย
เพือ่การอ่ืนไม่ได ้

 
ส่วนที ่๒ 

หลักฐานการจ่ายเงิน 
 

ข้อ ๗๓ การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินทุกรายการ จะตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายไวเ้พือ่ประโยชน์
ในการตรวจสอบ 

“กรณีที่กระทรวงการคลงัจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินแทนองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใหใ้ชห้ลกัฐานการจ่ายเงินของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัเป็นหลกัฐานการจ่ายเงิน” 

“ข้อ ๗๓/๑ การจ่ายเงินขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ใชใ้บเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงิน 
ซ่ึงผูรั้บเงินเป็นผูอ้อกให้ หรือใบส าคญัรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือหลกัฐานอ่ืนใดที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดใหเ้ป็นหลกัฐานการจ่าย” 

ข้อ ๗๔ หลกัฐานการจ่ายเงินจะตอ้งพมิพห์รือเขียนดว้ยหมึก การแกไ้ขหลกัฐานการจ่ายใหข้ีดฆ่าแลว้พมิพ์
หรือเขียนใหม่แลว้ใหผู้รั้บเงินลงลายมือช่ือก ากบัไวทุ้กแห่ง 

ข้อ ๗๕ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บรักษาหลกัฐานการจ่ายซ่ึงส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินยงั
ไม่ไดต้รวจสอบไวใ้นที่ปลอดภยั อยา่ใหช้ ารุด สูญหาย หรือเสียหายได ้และเม่ือไดต้รวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บอยา่ง
เอกสารธรรมดา 

ข้อ ๗๖ ใบส าคญัคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรั้บเงินออกให ้อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ช่ือ สถานที่อยูห่รือที่ท  าการของผูรั้บเงิน 
(๒) วนั เดือน ปีที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินและระบุวา่เป็นค่าอะไร 
(๔) จ านวนเงินทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
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(๕) ลายมือช่ือพร้อมทั้งมีตวับรรจงช่ือและช่ือสกุลของผูรั้บเงินถา้ผูรั้บเงินลงลายมือช่ือไม่ได ้ให้ใชล้าย
พมิพน้ิ์วมือ หา้มมิใหใ้ชแ้กงไดหรือเคร่ืองหมายอ่ืนท านองเช่นวา่นั้นแทนการลงลายมือช่ือ 

ข้อ ๗๗  ใหผู้จ่้ายเงินประทบัตราขอ้ความวา่ “จ่ายเงินแลว้” โดยลงลายมือช่ือรับรองการจ่ายพร้อมทั้งระบุ
ช่ือสกุลดว้ยตวับรรจงพร้อมวนั เดือน ปี ที่จ่ายกากบัไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินทุก
ฉบบัเพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ และกรณีที่เป็นใบส าคญัคู่จ่ายให้หวัหนา้หน่วยงานคลงัลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกตอ้งก ากบัไวด้ว้ยในกรณีที่ใบส าคญัคู่จ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ใหมี้ค  าแปลเป็นภาษาไทยตามสาระส าคญั 
ในขอ้ ๗๖ ไวด้ว้ย” 

“ข้อ ๗๗/๑ การจ่ายเงินทุกรายการตอ้งมีการบนัทกึการจ่ายเงินไวใ้นระบบและตอ้งตรวจสอบการจ่ายเงิน
กบัหลกัฐานการจ่ายทุกส้ินวนั” 

ข้อ ๗๘   ขา้ราชการ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พนกังานจา้ง ลูกจา้ง หรือผูรั้บบ านาญหรือเบี้ยหวดัที่ไม่สามารถ
มารับเงินไดด้ว้ยตนเอง จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเป็นผูรั้บแทนก็ได ้โดยใชใ้บมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินก าหนดการจ่ายเงินใหแ้ก่บุคคลนอกจากที่ก  าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับ
เงินไดด้ว้ยตนเอง สามารถท าหนงัสือมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนมารับเงินแทนไดก้ารจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิ
เรียกร้อง ใหเ้ป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

ข้อ ๗๙ การจ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในต่างประเทศ ซ่ึงกฎหมายหรือประเพณีนิยมของ
ประเทศนั้น ๆ ไม่ตอ้งออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดไวใ้นขอ้ ๗๖ 
ใหผู้จ่้ายเงินท าใบรับรองการจ่ายเงินโดยระบุวา่เป็นการจ่ายเงินค่าอะไร เม่ือวนั เดือน ปีใด จ านวนเท่าใด และใหล้ง
ลายมือช่ือรับรองการจ่ายไวเ้ช่นเดียวกบัที่ก  าหนดใน 

ข้อ ๗๗ ในกรณีที่มีหลกัฐานการรับเงินเป็นอยา่งอ่ืนก็ใหแ้นบหลกัฐานนั้นไปพร้อมกบัใบรับรองเพือ่ 
ตรวจสอบดว้ย 

ข้อ ๘๐   กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายเงินรายใด ซ่ึงตามลกัษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูรั้บเงินได ้ใหผู้รั้บเงินลงช่ือรับเงินในใบส าคญัรับเงินเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่าย” 

ข้อ ๘๑ กรณีขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายเงินไดโ้ดยไดรั้บ
ใบเสร็จรับเงินซ่ึงมีรายการไม่ครบถว้นตามขอ้ 76 หรือซ่ึงตามลกัษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บเงินได ้ให้
ขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงินเพือ่นามาเป็นเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงินต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเม่ือมีการจ่ายเงินแลว้ ใหข้า้ราชการ พนกังานหรือ
ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ท าใบส าคญัรับเงินและลงช่ือในใบส าคญัรับเงินนั้น เพือ่เป็นหลกัฐาน
การจ่าย” 

ข้อ ๘๒ ในกรณีที่ใบส าคญัคู่จ่ายสูญหาย ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(๑) กรณีที่ไดรั้บใบเสร็จรับเงินแลว้ แต่เกิดสูญหาย ให้ใชส้ าเนาใบเสร็จรับเงนิ ซ่ึงผูรั้บเงินรับรอง 

เป็นเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได ้
(๒) กรณีที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินตาม (๑) ได ้ใหผู้จ่้ายเงินนั้นท าใบรับรองการจ่ายเงิน โดยช้ีแจง

เหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหาย หรือเหตุที่ไม่อาจขอส าเนาใบเสร็จรับเงินไดแ้ละรับรองวา่ยงัไม่เคยนาใบเสร็จรับเงิน
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นั้นมาเบิกจ่าย แมพ้บภายหลงัจะไม่นามาเบิกจ่ายอีกแลว้เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิเม่ือ
ไดรั้บอนุมติัแลว้ก็ใหใ้ชใ้บรับรองนั้นเป็นหลกัฐานประกอบการขอเบิกเงินได ้และเม่ือมีการจ่ายเงินแลว้ ใหผู้ ้
จ่ายเงินนั้น ท าใบส าคญัรับเงินและลงช่ือในใบส าคญัรับเงินนั้น เพือ่เป็นหลกัฐานการจ่าย” 

ขอ้ ๘๓ หา้มมิใหผู้มี้หนา้ที่จ่ายเงินเรียกใบส าคญัคู่จ่ายหรือใหผู้รั้บเงินลงลายมือช่ือรับเงินในหลกัฐานการ
จ่ายเงิน โดยที่ยงัมิไดมี้การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงิน 

 
“ส่วนที ่๓ 

การเบิกจ่ายเงินยืม” 
 

ข้อ ๘๔   การจ่ายเงินยมืจะจ่ายไดแ้ต่เฉพาะที่ผูย้มืไดท้าสญัญาการยมืเงินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดอ้นุมติัให้
จ่ายเงินยมืตามสญัญาการยมืแลว้เท่านั้น โดยจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีงบประมาณเพือ่การนั้นแลว้ 
(๒) ผูย้มืไดท้  าสญัญาการยมืเงินขึ้นสองฉบบั โดยผูย้มืไดรั้บเงินตามสญัญาการยมืแลว้ 

ใหล้งลายมือช่ือรับเงินในสญัญาการยมืเงินทั้งสองฉบบั พร้อมกบัมอบใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หย้มื 
เก็บรักษาไวเ้ป็นหลกัฐานหน่ึงฉบบั ใหผู้ย้มืเก็บไวห้น่ึงฉบบั และรับรองวา่จะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือ
ค าสัง่ที่ไดก้  าหนดไวส้ าหรับเร่ืองนั้น และจะนาใบส าคญัคู่จ่ายที่ถูกตอ้งรวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งคืนตามที่ก  าหนดใน
ขอ้ ๘๖ ถา้ไม่ส่งตามก าหนดก็จะชดใชเ้งินหรือยนิยอมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหกัเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จ
บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดอนัจะพงึไดรั้บจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินชดใชเ้งินยมืนั้นกรณีที่ผูย้มืไม่มีเงินใด ๆ อนั
จะพงึไดรั้บจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่จะหกัส่งใชเ้งินยมืไดใ้หอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดใหผู้ย้มื
หาหลกัทรัพยม์าวางเป็นประกนั หรือหาบุคคลมาท าสญัญาค ้าประกนัไวต่้อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 

(๓) การอนุมตัิใหผู้ย้มืเงินเพือ่ใชใ้นราชการแต่ละราย ใหผู้มี้อ  านาจพจิารณาอนุมตัิใหย้มื 
เท่าที่จ  าเป็นไดเ้ฉพาะผูมี้หนา้ที่ตอ้งปฏิบติังานนั้น ๆ และหา้มมิใหอ้นุมติัใหย้มืเงินรายใหม่ในเม่ือผูย้มื 
มิไดช้ าระคืนเงินยมืรายเก่าใหเ้สร็จส้ินไปก่อนในกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ อาจให้ผูมี้สิทธิคนใดคน
หน่ึงเป็นผูย้มืแทน 

(๔) กรณีครบก าหนดการส่งใชเ้งินยมืแลว้ผูย้มืยงัไม่ชดใชเ้งินยมื ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่การ 
ใหผู้ค้า้งชาระเงินยมืส่งใชเ้งินยมืภายในก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อยา่งชา้ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่ 
วนัครบก าหนด ถา้ผูย้มืขดัขืนหรือหลีกเล่ียงไม่ยอมชดใชเ้งินยมืใหน้าความใน (2) มาใชบ้งัคบั แลว้รายงานให้ 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ 

(๕) ในกรณีที่ผูย้มืจะตอ้งพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากการปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินไม่วา่กรณีใด ๆ ใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัมีหนา้ที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยมืของบุคคลดงักล่าว 
หากปรากฏวา่ยงัคา้งชาระเงินยมือยู ่ใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัเร่งรัดให้เสร็จส้ินในทนัที ก่อนที่ผูย้มืจะตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งหนา้ที่ไปหรือพน้จากการปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปในกรณีที่ผูย้มืถึงแก่กรรม
หรือไม่ยนิยอมชดใชเ้งินยมืใหน้าความใน (๒) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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(๖) การส่งใชเ้งินยมืใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัปฏิบติั ดงัน้ี 
(ก) หมายเหตุจ  านวนเงินและวนั เดือน ปี ที่ส่งใชใ้นสญัญาการยมืเงิน 
(ข) ตอ้งเก็บรักษาสญัญาการยมืเงินนั้นเป็นเอกสารส าคญัในราชการ 
(ค) ถา้รับคืนเป็นเงินสด ใหอ้อกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูย้มืไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ง) ใหบ้นัทึกรายการส่งใชเ้งินยมืในทะเบียนเงินยมืไวด้ว้ย โดยให้ผูย้มืลงช่ือในทะเบียนเงินยมื 

ส าหรับรายการที่ส่งใชน้ั้น” 
๑๓ ข้อ๘๔ (๕) แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ทอ้งถ่ิน
ไป ในกรณีที่ผูย้มืถึงแก่กรรมหรือไม่ยนิยอมชดใชเ้งินยมืใหน้าความใน (๒) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๖) การส่งเงินใชย้มืใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัปฏิบติั ดงัน้ี 
(ก) หมายเหตุจ  านวนเงินและวนั เดือน ปี ที่ส่งใชใ้นสญัญาการยมืเงิน 
(ข) ตอ้งเก็บรักษาสญัญาการยมืเงินนั้นเป็นเอกสารส าคญัในราชการ 
(ค) ถา้รับคืนเป็นเงินสด ใหอ้อกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูย้มืไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(ง) ใหบ้นัทึกรายการส่งใชเ้งินยมืในทะเบียนเงินยมืไวด้ว้ย โดยให้ผูย้มืลงช่ือในทะเบียนเงินยมืส าหรับ

รายการที่ส่งใชน้ั้น 
“ข้อ ๘๔/๑ การจ่ายเงินยมืจากเงินนอกงบประมาณ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกระท าไดเ้ฉพาะ 

เพือ่ใชจ่้ายในการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น หรือกรณีอ่ืนและไดรั้บอนุมตัิ
จากผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หย้มืนั้น” 

ข้อ ๘๕ สญัญาการยมืเงิน สญัญาวางหลกัทรัพย ์และสญัญาค ้าประกนั ให้ใชต้ามแบบและวธีิการที่กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

“ข้อ ๘๕/๑ การเบิกเงินเพือ่จ่ายเป็นเงินยมืให้แก่บุคคลใดในสงักดั ยมืเพือ่ปฏิบตัิราชการ 
ใหก้ระทาไดเ้ฉพาะรายการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รายการค่าจา้งแรงงาน ซ่ึงไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า แต่จ าเป็นตอ้งจ่าย 
ใหแ้ต่ละวนัหรือแต่ละคราวเม่ือเสร็จงาน 

(๒) รายการค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ เฉพาะค่าตอบแทนสาหรับผูท้ี่ปฏิบติังานใหแ้ก่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและจ าเป็นตอ้งจ่ายแต่ละวนัหรือแต่ละคราวเม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม รายการค่าใชส้อยหรือวสัดุที่ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง ค่าใชจ่้าย 
ในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม หรือค่าใชจ่้ายในการจดังานเฉพาะรายการ 
ที่ไม่ตอ้งจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 

(๓) รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณียโ์ทรเลข” 
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ข้อ ๘๖   เงินที่ยมืไป ใหผู้ย้มืส่งหลกัฐานการจ่ายภายในก าหนดระยะเวลา ดงัน้ี 
(๑) กรณีเดินทางกลบัภูมิล าเนาเดิม ใหส่้งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่จ่ายเงินใหย้มื 

โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือธนาณัติแลว้แต่กรณี ภายในสามสิบวนันบัจากวนัที่ไดรั้บเงิน 
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน ใหส่้งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หย้มืภายในสิบหา้วนั 

นบัจากวนักลบัมาถึง 
(๓) การยมืเงินเพือ่ปฏิบตัิราชการนอกจากตาม (๑) หรือ (๒) ใหส่้งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หย้มื

ภายในสามสิบวนันบัจากวนัที่ไดรั้บเงินในกรณีที่ผูย้มืไดส่้งหลกัฐานการจ่ายเพือ่ส่งใชค้ืนเงินยมืแลว้มีเหตุตอ้ง
ทกัทว้ง ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หย้มืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้ย้มืทราบโดยด่วน แลว้ใหผู้ย้มืปฏิบตัิตามคา
ทกัทว้งภายในสิบหา้วนันบัจากวนัที่ไดรั้บคาทกัทว้ง หากผูย้มืมิไดด้าเนินการตามคาทกัทว้งและมิไดช้ี้แจงเหตุผล
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หย้มืทราบ ก็ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาเนินการตามเง่ือนไข 
ในสญัญาการยมืเงิน โดยถือวา่ผูน้ั้นยงัมิไดส่้งใชเ้งินยมืเท่าจ  านวนที่ทกัทว้งนั้น” 

“ข้อ ๘๖/๑ เม่ือผูย้มืส่งหลกัฐานการจ่ายเงินหรือเงินเหลือจ่ายที่ยมื (ถา้มี) ใหห้น่วยงานคลงับนัทึกการรับคืน
ในสญัญาการยมืเงิน ถา้รับคืนเป็นเงินสดใหอ้อกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งออกใบรับใบส าคญัตามแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดใหผู้ย้มืไวเ้ป็นหลกัฐานใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บรักษาสญัญาการยมื
เงินซ่ึงยงัมิไดช้าระคืนให้เสร็จส้ินไวใ้นที่ปลอดภยัอยา่ใหสู้ญหายและเม่ือผูย้มืไดช้าระคืนเงินยมืเสร็จส้ินแลว้ใหเ้ก็บ
รักษาเช่นเดียวกบัหลกัฐานการจ่าย” 
 

 
หมวด ๘ 
เงินสะสม 

ข้อ ๘๗ ทุกวนัส้ินปีงบประมาณ เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดปิ้ดบญัชีรายรับรายจ่ายแลว้ 
ใหก้นัยอดเงินสะสมประจ าปีไวร้้อยละสิบหา้ของทุกปี เพือ่เป็นทุนส ารองเงินสะสมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาจใชจ่้ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได ้กรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบหา้ของเงินสะสม ณ วนัที่ ๑ ตุลาคม 
ของปีงบประมาณนั้น ใหข้อความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และขออนุมติัผูว้า่ราชการจงัหวดั 

(๒) กรณีที่ปีใด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบหา้ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจนาเงินทุนส ารอง 
เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใชจ่้ายไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขขอ้ ๘๙(๑) โดยไดรั้บอนุมตัิจากสภาทอ้งถ่ิน” 

ข้อ ๘๘   กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจาปีอนุญาตใหจ่้ายไดแ้ลว้ แต่ระยะสามเดือนแรก 
ของปีงบประมาณ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดไ้ม่เพยีงพอที่จะด าเนินการตามงบประมาณองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอาจนาเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได ้

กรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บแจง้การจดัสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวตัถุประสงคใ์ห้ไป
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ยกเวน้งบลงทุน แต่ยงัมิไดรั้บเงิน หากมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินก่อนองคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ินอาจยมืเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได ้เม่ือไดรั้บเงินงบประมาณดงักล่าวแลว้ใหบ้นัทึกบญัชีส่ง
ใชเ้งินสะสมที่ยมืตามวธีิการที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีกิจการพาณิชย ์หากมีความจ าเป็นกิจการพาณิชยอ์าจขอยมืเงินสะสม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปทดรองจ่ายเพือ่บริหารกิจการก่อนได ้โดยขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน
และใหส่้งชดใชเ้งินยมืเงินสะสมเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด มีผูรั้บบ านาญรายใหม่หรือผูรั้บบ านาญที่ยา้ยภูมิล าเนาและประสงคจ์ะ
โอนการรับเงินบ านาญไปรับในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทเดียวกนัในทอ้งที่ที่ยา้ยไปอยูใ่หม่ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม่อาจยมืเงินสะสมทดรองจ่ายใหก้บัผูรั้บบ านาญนั้นได ้
โดยอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และเม่ือไดรั้บเงินคืนใหบ้นัทึกบญัชีส่งใชเ้งินสะสมที่ยมืตามวธีิการที่กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินก าหนด” 

ข้อ ๘๙๑๔   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน 
ภายใตเ้งื่อนไข ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยูใ่นอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเก่ียวกบั 
ดา้นการบริการชุมชนและสงัคม หรือกิจการที่เป็นการเพิม่พนูรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือกิจการที่จดัท  าเพือ่บาบดัความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(๒) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแลว้ 

 (๓) ใหก้นัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรไม่นอ้ยกวา่สามเดือนและกนัไวอี้ก 
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานและกรณีที่มี 
สาธารณภยัเกิดขึ้น 

(๔) เม่ือไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการ 
ก่อหน้ีผกูพนัใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา 
ที่ก  าหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป 

ทั้งน้ี ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลงั 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว” 

“ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและจ าเป็นตอ้งให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ โดยมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายจากงบประมาณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและงบประมาณดงักล่าวไม่เพยีงพอและไม่ตอ้งดว้ยเง่ือนไขการใชจ่้ายเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงิน
สะสมตามขอ้ ๘๗ และขอ้ ๘๙ ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจอนุมติัยกเวน้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้าย
จากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมไดโ้ดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย” 
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ข้อ ๙๐๑๕ กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใชบ้งัคบัแลว้ มีงบประมาณไม่เพยีงพอที่จะจ่ายหรือไม่ไดต้ั้ง
งบประมาณเพือ่การนั้นไว ้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมไดโ้ดยไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) รับโอน เล่ือนระดบั เล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒) เบิกเงินให้ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูช่้วยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเลขานุการผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เลขานุการสภาทอ้งถ่ิน ที่ปรึกษาผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
จดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ตลอดจนลูกจา้งซ่ึงมีสิทธิไดรั้บเงินอ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ หรือ
หนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย ในระหวา่งปีงบประมาณ 

(๓) ค่าใชจ่้ายตาม (๑) และหรือ (๒) ใหถื้อเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น 
ขอ้ ๙๑ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้น ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัใหจ่้ายขาดเงิน

สะสมไดต้ามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยใหค้  านึงถึงฐานะการเงิน การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
ขอ้ ๙๒ การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามขอ้ ๘๙ และขอ้ ๙๐ ใหด้ าเนินการวางฎีกาเบิกเงินสะสมไดเ้ฉพาะ

ตามจ านวนที่จะตอ้งจ่ายจริงและจะถึงก าหนดเวลาที่ตอ้งจ่ายเงินหรือวางฎีกาเบิกเงินสะสมเป็นงวด ๆ ตามความ
จ าเป็น 

ขอ้ ๙๓๑๖ ใหห้น่วยงานคลงัจดัท ารายงานเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วนัส้ินเดือนมีนาคมและ
กนัยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดส่งใหส้ านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
จงัหวดัตรวจสอบแลว้รายงานให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑๔ ขอ้ ๘๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๕ ขอ้ ๙๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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หมวด ๙ 
การถอนคนืเงนิรายรับและการจ าหน่ายหนี้สูญ 

---------------------- 
ข้อ ๙๔๑๗ กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บเงินรายรับและต่อมามีการขอคืน 

ในลกัษณะของลาภมิควรไดภ้ายในก าหนดอายคุวาม ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถอนคืนเงินรายรับ 
โดยถือปฏิบตัิตามขอ้ ๙๕ และขอ้ ๙๖ 

ข้อ ๙๕ การถอนคนืเงินรายรับตามขอ้ ๙๔ ใหต้รวจสอบและมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
(๑) เหตุผลความจ าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นาส่งเป็นเงินรายรับที่นาส่งแลว้ 
(๒) หลกัฐานเอกสารที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น หลกัฐานแสดงการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง ค าขอคืนเงินค่าซ้ือ

เอกสาร หนงัสือแจง้ใหรั้บผดิชดใชจ้ากการละเมิด เป็นตน้ 
ขอ้ ๙๖ วธีิปฏิบตัิในการถอนคืนเงินรายรับ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(๑) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เม่ือตรวจสอบแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งใหจ่้ายคืนเงินรายรับดงักล่าว 

โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(๒) ขอเงินคืนภายหลงัจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายขาดเงินสะสมไดโ้ดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน 
ขอ้ ๙๗ หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิอาจจดัเก็บหน้ีจากลูกหน้ีที่คา้งช าระเกินกวา่สิบปีขึ้นไป ดว้ย

เหตุหน่ึงเหตุใด และไดด้ าเนินการแลว้ ดงัน้ี 
(๑) เร่งรัดติดตามใหมี้การช าระหน้ีแลว้ แต่ไม่สามารถจดัเก็บได ้เน่ืองจากลูกหน้ีกลายเป็นบุคคลลม้ละลาย 

ยากจน ไม่มีทรัพยสิ์นจะเรียกช าระหน้ีได ้หรือกฎหมายมิไดเ้ปิดช่องใหก้ระท าได ้
(๒) กรณีที่ลูกหน้ีตายหรือสาบสูญ ผูรั้บพนิยักรรม หรือทายาทผูรั้บมรดกตอ้งเป็นบุคคลที่มีลกัษณะ

เช่นเดียวกบัที่ไดร้ะบุไวใ้น (๑)ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีโดยไดรั้บความ 
เห็นชอบจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินหลกัเกณฑก์ารจ าหน่ายหน้ีสูญ และวธีิการบนัทึก
บญัชีใหเ้ป็นไปตามที่ปลดักระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑๖ ขอ้ ๙๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗ ขอ้ ๙๔ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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หมวด ๑๐ 
การตรวจเงิน 

----------------------------- 
ข้อ ๙๘ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าบญัชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบญัชีหรือ

ทะเบียนอ่ืนใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดการจดัท าบญัชีโดยระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามหมวด ๑๑๑๘ 

ข้อ ๙๙ ให้หวัหนา้หน่วยงานคลงัท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพือ่นาเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพือ่ทราบในฐานะหวัหนา้ผูบ้งัคบับญัชา และส่งส าเนาให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดั ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหส่้งนายอ าเภอ 

ข้อ ๑๐๐   ใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัจดัทางบแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืน ๆ ตามแบบที่ 
กระทรวงการคลงัก าหนด เพือ่ส่งใหส้านกังานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปี 
พร้อมส่งใหก้ระทรวงการคลงัดว้ย และส่งส าเนาใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั กรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
และเทศบาล ส่งนายอ าเภอ กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบล” 

ข้อ ๑๐๑ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามขอ้ ๑๐๐ 
โดยเปิดเผยเพือ่ใหป้ระชาชนทราบ ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเวลาอนัสมควร 

ข้อ ๑๐๑/๑๑๙ ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาสตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดเพือ่นาเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินภายในสามสิบวนันบัจากวนัส้ินไตรมาส และ
ประกาศส าเนารายงานดงักล่าวโดยเปิดเผยใหป้ระชาชนทราบ ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในสิบ
หา้วนันบัแต่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินรับทราบรายงานดงักล่าว 

ข้อ ๑๐๒ ในการตรวจสอบบญัชีและหลกัฐานการรับจ่ายเงิน ใหห้ัวหนา้หน่วยงานผูเ้บิกหรือรับเงิน และ
หรือหวัหนา้หน่วยงานคลงั มีหนา้ที่ใหค้  าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ที่ของส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน และหากไดรั้บขอ้ทกัทว้งจากส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ใหห้วัหนา้หน่วยงานผูเ้บิกและหรือหวัหนา้
หน่วยงานคลงัปฏิบติัตามค าทกัทว้งโดยเร็ว อยา่งชา้ไม่เกินส่ีสิบหา้วนันบัจากวนัที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไดรั้บแจง้ขอ้ทกัทว้งนั้น 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑๘ ขอ้ ๙๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑๐๓ ในกรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินช้ีแจงขอ้ทกัทว้งไปยงัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน แต่
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินยนืยนัวา่ยงัไม่มีเหตุผลที่จะลา้งขอ้ทกัทว้งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินช้ีแจง
เหตุผลและรายงานให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัวนิิจฉัยภายในสิบหา้วนันบัจากวนัที่ไดรั้บค ายนืยนัจากส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดิน และใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแจง้ผลการวนิิจฉยัภายในสามสิบวนันบัจากวนัที่ไดรั้บรายงานจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในกรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งปฏบิติัตามค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหป้ฏิบติัให้
เสร็จส้ินภายในส่ีสิบหา้วนันบัจากวนัที่ไดรั้บทราบผลการวนิิจฉยั 

ข้อ ๑๐๔๒๐ ใหส้ านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั ตรวจสอบการจดัท าบญัชีและรายงานการเงิน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง พร้อมทั้งรายงานใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัทราบภายในสิบหา้
วนันบัแต่วนัที่ไดท้  าการตรวจสอบแลว้เสร็จผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูว้า่ราชการจงัหวดั อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน หรือปลดักระทรวงมหาดไทย อาจใหผู้เ้ช่ียวชาญบญัชีท าการตรวจสอบบญัชีการเงินขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นการภายในได ้ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหน้ายอ าเภอด าเนินการดงักล่าวไดเ้ช่นกนั 
 

หมวด ๑๑ 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) 
------------------------ 

๒๑ขอ้ ๑๐๕๒๒ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าบญัชีโดยระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ยระบบการ
ท างาน ๔ ระบบ ดงัน้ี 

(๑) ระบบงบประมาณ ประกอบดว้ยการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเทศบญัญตัิ งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม 
การโอน และการแกไ้ข เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอด
งบประมาณคงเหลือ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑๙ ขอ้ ๑๐๑/๑ เพิม่โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐ ขอ้ ๑๐๔ แกไ้ขเพิม่เติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 (๒) ระบบรายรับ ประกอบดว้ยการรับเงินทุกประเภท รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลกัฐานการรับ
เงิน รายงานและทะเบียนต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(๓) ระบบรายจ่าย ประกอบดว้ยการก่อหน้ีผกูพนัและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการจดัท าฎีการายงานและ
ทะเบียนต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(๔) ระบบบญัชี ประกอบดว้ยการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ รวมทั้งการจดัท ารายงานการเงินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ข้อ ๑๐๕/๑๒๓ ใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินวางระบบ ก าหนดวธีิปฏิบติังานการบริหารพฒันา
ระบบ การส่งเสริมและก ากบัดูแลการปฏิบติังานระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ข้อ ๑๐๕/๒๒๔ ใหส้ านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั ส่งเสริมและสนบัสนุน รวมทั้งก ากบัดูแล
การปฏิบติังานในระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๒๑ ช่ือหมวด ๑๑ เบด็เตล็ด แกไ้ขเป็น “ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(Electronic Local Administrative 
Accounting System : e-LAAS)” โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒ ขอ้ ๑๐๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓ ขอ้ ๑๐๕/๑ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๔ ขอ้ ๑๐๕/๒ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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บทเฉพาะกาล 
------------------------------ 

ข้อ ๑๐๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินใด ที่อยูใ่น
ระหวา่งด าเนินการและยงัไม่แลว้เสร็จในวนัที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ใหด้ าเนินการต่อไปตาม
ระเบียบหรือหลกัเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบัอยูเ่ดิม จนกวา่จะแลว้เสร็จ 

ข้อ ๑๐๗ บรรดาแบบพมิพแ์ละเอกสารใด ๆ ที่ใชใ้นการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การถอนเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนแบบบญัชีและทะเบยีนต่าง ๆ ใหใ้ช้
แบบเดิมไปพลางก่อน จนกวา่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจะไดก้ าหนดใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๑๐๘ หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบญัชีลูกหน้ีเงินยมืสะสมซ่ึงตอ้งตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใชค้ง
คา้งตามบญัชี ใหป้รับปรุงบญัชีตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด และใหต้ั้งเงินทุนส ารองเงิน
สะสมส าหรับปีแรกจากบญัชีเงินสะสมที่ไดป้รับปรุงยอดเงินสะสมเรียบร้อยแลว้ 

ข้อ ๑๐๙ บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือหนงัสือสัง่การที่ออกตามความในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหใ้ชบ้งัคบัต่อไป
จนกวา่จะมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือหนงัสือสัง่การที่ออกตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประชา มาลีนนท ์
รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบตัิราชการแทน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๒๕ 
 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๖ 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ข้อ ๑๗ การปฏบิติังานในระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ที่ไดด้ าเนินการตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือหนงัสือสัง่การไปก่อนวนัที่ระเบียบน้ีมีผลใช ้
บงัคบั ใหถื้อวา่เป็นการปฏิบติังานในระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม 
ระเบียบน้ี 

ข้อ ๑๘ ในวาระเร่ิมแรก หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดยงัไม่พร้อมจะปฏิบติัตามหมวด ๑๑ ระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Electronic LocalAdministrative Accounting System : e - 
LAAS) ตามระเบียบน้ี ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือหนงัสือ
สัง่การเดิมต่อไปได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่ระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

ข้อ ๑๙ บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือหนงัสือสัง่การ ที่ใชอ้ยูก่่อนวนัที่ระเบียบน้ีมีผลใช้
บงัคบั ให้ใชต่้อไปโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 
 

 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพเิศษ ๑๒ ง/หนา้ ๑๒/๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๒๓๐ ง/หนา้ ๒/๒๕ กนัยายน ๒๕๕๘ 

 
 

ฐิติพงษ/์ตรวจ 
๒๙ ตุลาม ๒๕๕๐ 

นุสรา/ปรับปรุง 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙__ 
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เจาะประเด็นขอ้สอบ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 

 

ขอ้  271  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไปและก าหนดให้ยกเลิกกฏหมายเดิมก่ีฉบบั  
ก. 3  ฉบบั 
ข. 4  ฉบบั 
ค. 5  ฉบับ 
ง. 6  ฉบบั 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 3  ให้ยกเลิก 
(1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของเทศบาล พงศ. 2528 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 

ขอ้  272   บุคคลใดเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ง. อธิบดีกรมการปกครอง 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 4  ให้ปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจตีความวินิจฉยัปัญหา ยกเวน้การปฏิบติัการตาม
ระเบียบท่ีก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงตามวรรคแรกให้ผูว้่าราชการจงัหวดัได ้

ขอ้  273  คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  หมายความว่า 
ก. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ข. คณะเทศมนตรี 
ค. ประธานกรรมการสุขาภิบาล 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หมายความว่า นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  คณะเทศมนตรี  ประธานกรรมการสุขาภิบาล 
ปลดัเมืองพทัยา  และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ขอ้  274  เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ  หมายความว่า 
ก. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ข. ปลดัเทศบาล ,ปลดัสุขาภิบาล 
ค. หัวหนา้ส านกัปลดัเมืองพทัยา  , ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        เจ้าหน้าทีง่บประมาณ  หมายความว่า  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ปลดัเทศบาล  ปลดัสุขาภิบาล หัวหนา้ส านกั
ปลดัเมืองพทัยา  และปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ขอ้  275 งบประมาณรายจ่าย  เป็นงบท่ีบุคคลใดให้ความเห็นชอบตามระเบียบน้ี 
ก. สภาทอ้งถ่ิน 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวดั 
ค. นายอ าเภอ 
ง. ปลดัอ าเภอ 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        “งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า งบประมาณทีส่ภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวดัหรือ
นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิง่อ าเภออนุมตั ิ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินแต่
ละรูปแบบ ทั้งน้ี รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและการโอนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณดว้ย 

ขอ้  276   เงินนอกประมาณ  หมายความว่า เงินทั้งปวงท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนอกจากเงินท่ี
ปรากฏตามส่ิงใด 

ก. งบประมาณรายรับ 
ข. งบประมาณรายได้ 
ค. งบประมาณรายจ่าย 
ง. งบเบิกเหล่ือมปี 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        “งบประมาณรายจ่าย 

ขอ้   277  “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1  ตุลาคม ของปีหน่ึง ถึงวนัท่ี เดือน  และปี ถดัไปตามขอ้ใด   
ก. 30  กนัยายน 
ข. 30  ตุลาคม 
ค. 30  พฤศจิกายน 
ง. 30 ธนัวาคม 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !        30  กนัยายน 
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ขอ้   278  คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ตามระเบียบนีค้อืค าตอบตามข้อใด 
ก. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ข. คณะเทศมนตรี 
ค. คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       “คณะผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  คณะเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี และ
คณะกรรมการบริหารส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ขอ้   279  บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามท่ี
หน่วยงานใดก าหนด 

ก. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ข. กรมการปกครอง 
ค. กระทรวงมหาดไทย 
ง. กรมบญัชีกลาง 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 6  บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้
เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองก าหนด  

ขอ้   280  เงินรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้จดัท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้มีส่ิงใดประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีดว้ย 

ก. ประมาณการรายจ่าย 
ข. ประมาณการรายรับ 
ค. ประมาณการงบประมาณ 
ง. ประมาณการรับจ่าย 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 9  เงินรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้จดัท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้มีการ
ประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

ขอ้   281   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจจ าแนกเป็นก่ีงบประมาณ 
ก.  2   งบประมาณ 
ข.  3  งบประมาณ 
ค. 4  งบประมาณ 
ง. 5  งบประมาณ 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       ขอ้  10  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปและ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
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ขอ้  282  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 
ก. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบ และหลกัเกณฑพ์ร้อมดว้ยรายละเอียดท่ีก าหนด 
      ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่งหรือหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ข. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ  
ค. สั่งการ ควบคุม ก ากบั ดูแล เจา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสาร งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 8  ให้เจา้หนา้ท่ีงบประมาณมีอาจหนา้ท่ีจดัท างบประมาณกบัปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี และให้มี
อ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบังานงบประมาณ ดงัต่อไปน้ี 
1. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบ และหลกัเกณฑพ์ร้อมดว้ยรายละเอียดท่ีก าหนดตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่งหรือหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
2. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ  
3. สั่งการ ควบคุม ก ากบั ดูแล เจา้หนา้ท่ีจดัท าเอกสาร งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ขอ้  283  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานใด 
ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ค. สภาท้องถิ่น 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 11 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจจดัท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 

ขอ้  284  เงินงบประมาณประเภทใดท่ีอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกนัได ้
ก. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปกบังบประมาณกลาง 
ข. งบประมาณเพ่ิมเติมกบังบประมาณเฉพาะการ 
ค. งบประมาณเฉพาะการกบังบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 12  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหวา่งกนัได ้

ขอ้  285   รายจ่ายประจ าประกอบดว้ย อะไรบา้ง 
ก. หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
ข. หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
ค. หมวดเงินอุดหนุน 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 14  รายจ่ายตามแผนงาน ลกัษณะรายจ่ายประจ า ประกอบดว้ย 
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(ก)  หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
(ข) หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
(ค) หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค 
(จ) หมวดเงินอุดหนุน 
(ฉ) หมวดรายจ่ายอ่ืน 

ขอ้  286  รายจ่ายเพ่ือการลงทุนประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
ก. หมวดค่าครุภณัฑ ์
ข. หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และข. 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 14  รายจ่ายตามแผนงาน ลกัษณะรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ประกอบดว้ย หมวดค่าครุภณัฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

ขอ้  287 ประมาณรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยเงินหมวดใดบา้ง 
ก. หมวดภาษีอากร 
ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
ค. หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 17  ประมาณการรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยรายไดท่ี้จ  าแนกเป็น 
  1.หมวดภาษีอากร 
  2.หมวดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
  3.หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
  4. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค 
  5. หมวดเงินอุดหนุน 
  6. หมวดรายไดเ้บต็เตล็ด 

ขอ้  288  รายละเอียดประเภทรายได ้และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นไป
ตามท่ีหน่วยงานใดก าหนด 

ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ข. กรมการปกครอง 
ค. สภาทอ้งถ่ิน 
ง. กระทรวงมหาดไทย 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 18 รายละเอียดประเภทรายได ้และรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นไป
ตามท่ีกรมการปกครองก าหนด 
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ขอ้ 289   การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมไดต่้อเม่ือ 
ก. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดรั้บอนุมติัแลว้ไม่พอแก่การใชจ่้าย 
ข. มีความจ าเป็นตอ้งตั้งรายจ่ายข้ึนใหม่ 
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข. 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้  21  การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จะกระท าไดต่้อเม่ืองบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ไม่พอกบั
การใชจ่้าย หรือมีความจ าเป็นตอ้งตั้งรายจ่ายใหม่ ทั้งน้ี ตอ้งแสดงให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดงักล่าวดว้ยว่า จะจ่ายจากเงิน
รายไดท่ี้มิไดต้ั้งรับไวใ้นประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายไดท่ี้เกินยอดรวมทั้งส้ินของงบประมาณรายรับประจ าปี 

ขอ้   290   เม่ือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ไดพิ้จารณาอนุมติัให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีให้เจา้หนา้ท่ี
งบประมาณรายจ่าย และจดัท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอีกคร้ังเพ่ือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดน้าเสนอต่อ
สภาทอ้งถ่ินภายในวนัท่ีเท่าใดของเดือนสิงหาคม 

ก.  15  สิงหาคม 
ข. 20   สิงหาคม 
ค. 25  สิงหาคม 
ง. 30  สิงหาคม 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !   ขอ้ 22  ให้หัวหนา้หน่วยงานจดัท างบประมาณรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัรวบรวม
รายงานการเงินสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใชป้ระกอบการค านวณขอ้ตั้งงบประมาณเสนอต่อเจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 
               ขอ้ 23 ให้เจา้หนา้ท่ีงบประมาณท าการพิจารณาสอบ วิเคราะห์ และแกไ้ขงบประมาณในชั้นตน้ แลว้เสนอต่อคณะผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 
  เม่ือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดพิ้จารณาอนุมติัให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแลว้ ให้เจา้หนา้ท่ี
งบประมาณรวบรวม และจดัท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได้
นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายใน 15  สิงหาคม 

ขอ้  291 ใครเป็นผูมี้อ  านาจในการอนุมติัการโอนเงินงบประมารณรายจ่ายต่าง ๆ  
ก.  ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ข. เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 
ค. สภาทอ้งถ่ิน โดยความเห็นชอบจากผูว้่าราชการจงัหวดั 
ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  26  การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมติัของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ขอ้  292   การโอนเงินหมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท  าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่เป็นอ านาจของใคร  

ก.  ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ข. เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 
ค. สภาท้องถิ่น   
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ง. คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปตั้งรายจ่ายใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาท้องถิ่น 

ขอ้  293  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมติัของใคร  
ก.  ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ข. เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 
ค. สภาทอ้งถ่ิน   
ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  28  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมติัของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ขอ้  294  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการ รายรับและงบประมาณรายจ่ายเม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากผูมี้อ  านาจและให้ประกาศโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบแลว้แจง้การประกาศให้ผูว้่าราชการจงัหวดั เพ่ือทราบภายใน
ก าหนดก่ีวนั 

ก.  7  วนั 
ข. 15  วนั 
ค. 20  วนั 
ง. 45  วนั 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  32   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 39  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับ
และงบประมาณรายจ่าย เม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจแลว้ ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบแลว้แจง้การประกาศให้
ผูว้่าราชการจงัหวดัทราบ ภายในสิบห้าวนั ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลแจง้แก่นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจ า
ก่ิงอ  าเภอ 

ขอ้   295  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีงบประมาณรับผดิชอบร่วมกนั 
ก.  ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 
ข. ควบคุมบญัชี รายงานและเอกสารอ่ืนเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินและหน้ี 
ค. ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงินและการก่อหน้ีผกูพนั 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  33    ให้คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ท่ีงบประมาณรับผดิชอบร่วมกนัในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและ
เงินนอกงบประมาณ  เพ่ือปฏิบติัตามให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัค าสั่งหรือหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมี
หัวหนา้หน่วยงานคลงัเป็นผูช่้วยเหลือ 
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ขอ้  296  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัไดต้ามขอ้ความท่ีก าหนดในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมภายใตเ้ง่ือนไขใด 

ก.  ตอ้งมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง 
ข. หนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ค. มีเงินรายไดเ้พียงพอท่ีจะเบิกจ่าย 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  34    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผกูพนัไดต้ามขอ้ความท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ทั้งน้ี ตอ้งมีกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบัค าสั่ง หรือหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
อนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายไดเ้พียงพอท่ีจะเบิกจ่ายได ้

ขอ้   297    เงินใดต่อไปน้ี ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาด าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่ตอ้งตราเป็นเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบน้ี 

ก.  เงินรายรับท่ีเป็นสถานพยาบาล 
ข. สถานการศึกษา 
ค. สถานท่ีอ่ืนใดท่ีอ านวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์ 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้  36    บรรดาเงินท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บจากผูอุ้ทิศให้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใชจ่้ายในกิจการอยา่งอ่ืนอยา่งโดยเฉพาะ ให้จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัภายในวงเงินท่ีไดรั้บนั้น และไม่ตอ้งนาส่งเป็นรายได้
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่มีเงินเหลือจากการใชจ่้ายนั้น และผูอุ้ทิศให้ไม่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ให้นาส่งเป็นเงิน
รายได ้ การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
อ่ืนใด ท่ีมีลกัษณะให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการตามท่ีระบุไว ้โดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบน้ี 
ส าหรับแบบและวิธีการจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผกูพนั ให้เป็นไปตามท่ีกรมการปกครองก าหนด เงินท่ีไดรั้บในลกัษณะค่าชดใชค้วาม
เสียหาย หรือส้ินเปลืองแห่งทรัพยสิ์น และจ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ือบรูณะทรัพยสิ์น หรือจดัให้ไดท้รัพยสิ์นคืนมา ให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพิจารณาด าเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ตอ้งตราเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบน้ี 
 เงินรายรับท่ีเป็นสถานพยาบาล การศึกษา หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีอ านวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์หรือประชาสงเคราะห์ให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาไปจ่ายไดแ้ต่เฉพาะตามระเบียบ  หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ก าหนดไวเ้ท่านั้น 

ขอ้  298  เม่ือส้ินปีงบประมาณองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณท่ีส้ินสุด ให้ประธาน
ทราบภายในก าหนดก่ีวนั 

ก.   5   วนั 
ข.  20  วนั 
ค. 30  วนั 
ง. 45  วนั   

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้   40   เม่ือส้ินปีงบประมาณ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณท่ี
ส้ินสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ประชาชน
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ทรายภายในก าหนดสามสิบวนัตามแบบท่ีกรมการปกครองก าหนด แลว้ส่งส าเนารายงานการรับ – จ่ายดงักล่าวไปให้ผูว้่าราชการ
จงัหวดัทราบและเก็บเป็นขอ้มลูระดบัจงัหวดั ภายในระยะเวลาสิบห้าวนัหลงัจากนั้น แลว้ให้จงัหวดัรายงานกรมการปกครองทราบ 

ขอ้  299   เม่ือส้ินปีงบประมาณองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณท่ีส้ินสุด  นั้น ทั้ง
งบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีใดเพ่ือให้ประชาชนทราบ 

ก. ท่ีว่าการอ าเภอ 
ข. ศาลากลางจงัหวดั 
ค. ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ  
ง. กรมการปกครอง 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้   40   เม่ือส้ินปีงบประมาณ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณท่ี
ส้ินสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ทรายภายในก าหนดสามสิบวนัตามแบบท่ีกรมการปกครองก าหนด แลว้ส่งส าเนารายงานการรับ – จ่ายดงักล่าวไปให้ผูว้่าราชการ
จงัหวดัทราบและเก็บเป็นขอ้มลูระดบัจงัหวดั ภายในระยะเวลาสิบห้าวนัหลงัจากนั้น แลว้ให้จงัหวดัรายงานกรมการปกครองทราบ 

ขอ้   300  เม่ือส้ินปีงบประมาณองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณท่ีส้ินสุด ให้ประธาน
ทราบภายในก าหนดก่ีวนั 

ก.   5   วนั 
ข.  20  วนั 
ค. 30  วนั 
ง. 45  วนั   

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !        ขอ้   40   เม่ือส้ินปีงบประมาณ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณท่ี
ส้ินสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ประชาชน
ทรายภายในก าหนดสามสิบวนัตามแบบท่ีกรมการปกครองก าหนด แลว้ส่งส าเนารายงานการรับ – จ่ายดงักล่าวไปให้ผูว้่าราชการ
จงัหวดัทราบและเก็บเป็นขอ้มลูระดบัจงัหวดั ภายในระยะเวลาสิบห้าวนัหลงัจากนั้น แลว้ให้จงัหวดัรายงานกรมการปกครองทราบ 

ขอ้   301   เม่ือประกาศงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ประชาชน
ทราบภายในสามสิบวนัเรียบร้อยแลว้ ตอ้งนาส่งส าเนารายงานงบรับ – จ่าย ให้กบับุคคลใด 

ก.  นายอ าเภอ 
ข.  ผู้ว่าราชการจังหวดั 
ค. ปลดัอ าเภอ 
ง. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !        ขอ้   40   เม่ือส้ินปีงบประมาณ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณท่ี
ส้ินสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ประชาชน
ทรายภายในก าหนดสามสิบวนัตามแบบท่ีกรมการปกครองก าหนด แลว้ส่งส าเนารายงานการรับ – จ่ายดงักล่าวไปให้ผู้ว่าราชการ
จังหวดัทราบและเก็บเป็นขอ้มลูระดบัจงัหวดั ภายในระยะเวลาสิบห้าวนัหลงัจากนั้น แลว้ให้จงัหวดัรายงานกรมการปกครองทราบ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวธีิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
--------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ เพือ่ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือเป็นแนวทางปฏิบติัและเพือ่ใหก้ารบริหารงานดา้นการงบประมาณส้ินสุดที่จงัหวดั 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบญัญตัิสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมือง
พทัยา พ.ศ. ๒๕๒๑มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑" 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ข้อ ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของเทศบาลพ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณสุขาภิบาลพ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของเมืองพทัยาพ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ข้อ ๔ ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจตีความวนิิจฉยัปัญหา ยกเวน้การ

ปฏิบติัการตามระเบียบที่ก  าหนดหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัเพือ่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ีปลดัระทรวง
มหาดไทย อาจมอบอ านาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคแรกใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัได ้

ข้อความทั่วไป 
---------------- 

ข้อ ๕ ในระเบียบน้ี 
"งบประมาณ" หมายความวา่ แผนงาน หรืองานส าหรับประมาณการดา้นรายรับและรายจ่าย แสดงในรูป

ตวัเลขจ านวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตวัเลขจ านวนเงิน 
"แผนงาน" หมายความวา่ ภารกิจแต่ละดา้นที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ที่ตามกฎหมายวา่ดว้ย

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ 
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"งาน" หมายความวา่ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่ก  าหนดไวใ้นแต่ละแผนงาน 
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพทัยา 

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
"สภาท้องถิ่น" หมายความวา่ สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สภาเทศบาลคณะกรรมการสุขาภิบาล สภา

เมืองพทัยา และสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
"งบประมาณรายจ่าย" หมายความวา่ งบประมาณที่สภาทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบและผูว้า่ราชการจงัหวดั

หรือนายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภออนุมติั ตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ ทั้งน้ี รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม และการโอน การแกไ้ข เปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณดว้ย 

"เงินนอกงบประมาณ" หมายความวา่ เงินทั้งปวงที่อยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
นอกจากเงินที่ปรากฎตามงบประมาณรายจ่าย 

"ปีงบประมาณ" หมายความวา่ ระยะเวลาตั้งแต่ วนัที่ ๑ ตุลาคม ของปีหน่ึงถึงวนัที่ ๓๐ กนัยายน ของปี
ถดัไป และใหใ้ชปี้ พ.ศ. ที่ถดัไปนั้นเป็นช่ือส าหรับปีงบประมาณนั้น 

"หนี้" หมายความวา่ ขอ้ผกูพนัที่ตอ้งจ่าย หรืออาจจะตอ้งจ่ายเป็นเงิน ส่ิงของหรือบริการ ไม่วา่จะเป็นขอ้
ผกูพนัอนัเกิดจากการกูย้มื การค ้าประกนั การซ้ือ หรือการจา้งโดยใชเ้ครดิตหรือจากการอ่ืนใด 

"หน่วยงาน" หมายความวา่ ส านกั กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
รูปแบบ 

"คณะผู้บริหารท้องถิ่น" หมายความ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คณะเทศมนตรี ประธานกรรมกา
สุขาภิบาล ปลดัเมืองพทัยา และคณะกรบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

"เจ้าหน้าที่งบประมาณ" หมายความวา่ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปลดัเทศบาล ปลดัสุขาภิบาล 
หวัหนา้ส านกัปลดัเมืองพทัยา และปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๖ บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

ข้อ ๗ ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใชไ้ม่ทนัปีงบประมาณใหม่ใหใ้ชง้บประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณที่ล่วงแลว้ไปพลางก่อนการเบิกจ่ายเงินโดยอาศยังบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงมาแลว้นั้น 
ใหน้าเงินงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมและที่ไดมี้การโอนเพิม่หรือโอนลดรวมเขา้ไปดว้ย โดยใหถื้อเป็นยอดเงิน
สูงสุดจะพงึถือจ่ายได ้และใหก้ระท าไดเ้ฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ าหมวดค่าจา้งชัว่คราว 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค 
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หมวด ๑ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าทีง่บประมาณ 

----------- 
ข้อ ๘ ให้เจา้หนา้ที่งบประมาณมีอ านาจหนา้ที่จดัท  างบประมาณกบัปฏิบติัการอ่ืนตามที่ก  าหนดไวใ้น

ระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจหนา้ที่เก่ียวกบังานงบประมาณ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(๑) เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบและหลกัเกณฑ ์พร้อมดว้ย

รายละเอียดที่ก  าหนดตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่หรือหนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย 
(๒) วเิคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ 
(๓) สัง่การ ควบคุม ก ากบั ดูแล เจา้หนา้ที่จดัท าเอกสารงบประมาณ และรวบ 
รวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

หมวด ๒ 
ลักษณะของงบประมาณ 

----------------- 
ข้อ ๙ เงินรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหจ้ดัท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ

ใหมี้ประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดว้ย 
ข้อ ๑๐ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจจ าแนกเป็นงบประมาณรายจ่าย

ทัว่ไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ข้อ ๑๑ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาจจดัท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบ

จากสภาทอ้งถ่ิน 
ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหวา่งกนั

ได ้
ข้อ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย รายจ่ายงบกลาง และ

รายจ่ายตามแผนงาน 
ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลกัษณะ คือ 
 (๑) รายจ่ายประจ า ประกอบดว้ย 
(ก) หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 
(ข) หมวดค่าจา้งชัว่คราว 
(ค) หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 
(ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค 
(จ) หมวดเงินอุดหนุน 
(ฉ) หมวดรายจ่ายอ่ืน 
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 (๒) รายจ่ายเพือ่การลงทุน ประกอบดว้ย หมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้างรายละเอียดประเภท
รายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่างๆ และเงินอกงบประมาณใหเ้ป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 

ข้อ ๑๕ งบประมาณรายจ่ายซ่ึงตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป หรือเงินประเภทอ่ืนที่ตอ้งนามาตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ให้จ  าแนกลกัษณะรายจ่ายตามขอ้ ๑๔ และใหร้ะบุประเภทของเงินนั้นในค าช้ีแจงประมาณการรายรับ และ
งบประมาณรายจ่ายดว้ย 

ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหก้ระท าตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ หรือหนงัสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ ๑๗ ประมาณการรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยรายไดซ่ึ้งจ าแนกเป็น 
(๑) หมวดภาษีอากร 
(๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
(๓) หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
(๔) หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย ์
(๕) หมวดเงินอุดหนุน 
(๖) หมวดรายไดเ้บด็เตล็ดรายละเอียดประเภทรายได ้ใหเ้ป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 
ข้อ ๑๘ รายละเอียดประเภทรายได ้และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด 
ข้อ ๑๙ งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดใหมี้เงินส ารองจ่าย เพือ่กรณีที่จ  าเป็นไดต้ามความเหมาะสม ส าหรับ

การอนุมติัใหใ้ชเ้งินส ารองจ่าย ใหเ้ป็นอ านาจของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ข้อ ๒๐ งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติมใหต้ราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ข้อ ๒๑ การตรางบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม จะกระท าไดต่้อเม่ืองบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ไดรั้บอนุมติั

แลว้ไม่พอแก่การใชจ่้าย หรือมีความจ าเป็นตอ้งตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ 
ทั้งน้ี ตอ้งแสดงใหป้รากฏในงบประมาณรายจ่ายดงักล่าวดว้ยวา่ จะจ่ายจากเงินรายไดท้ี่มิไดต้ั้งรับ 

ไวใ้นประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายไดท้ี่เกินยอดรวมทั้งส้ินของประมาณการรายรับประจ าปี 
 

หมวด ๓ 
วิธีการจัดท างบประมาณ 

---------------- 
ข้อ ๒๒ ใหห้วัหนา้หน่วยงานจดัท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หวัหนา้หน่วยงาน

คลงัรวบรวมงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพือ่ใชป้ระกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อ
เจา้หนา้ที่งบประมาณ 
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ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณาแลว้เห็นวา่ ไม่สามารถที่จะนาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินไดท้นัภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้หเ้สนอขออนุมติัต่อสภาทอ้งถ่ิน แลว้รายงานให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัทราบ ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหร้ายงานนายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้
ประจ าก่ิงอ าเภอ 

ข้อ ๒๕ การพจิารณาใหค้วามเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาทอ้งถ่ินและการพจิารณาอนุมติัร่าง
งบประมาณรายจ่ายของผูมี้อ  านาจอนุมติัใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ 

หมวด ๔ 
การโอนและแก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

----------------------- 
ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมติัของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่ท  าใหล้กัษณะปริมาณ 

คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 
ข้อ ๒๘ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัิ

ของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์

ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ที่ท  าใหล้กัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 

ข้อ ๓๐ การโอน การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนที่ตอ้งนามาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามขอ้ ๑๕ ให้เจา้หนา้ที่งบประมาณมีอ านาจอนุมติัโอนหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายได ้เม่ือไดรั้บอนุมตัิจากผูมี้อ  านาจแลว้ 

ข้อ ๓๑ การโอน การแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ไดเ้บิกตดัปีหรือขยายเวลาใหเ้บิกตดั
ปีไว ้จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจใหเ้บิกตดัปี หรือขยายเวลาเบิกตดัปี 

ข้อ ๓๒ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจ่าย เม่ือไดรั้บอนุมตัิจากผูมี้อ  านาจแลว้ ใหป้ระกาศโดยเปิดเผยเพือ่ใหป้ระชาชน
ทราบแลว้แจง้การประกาศให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่ทราบ ภายในสิบหา้วนั ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้
แจง้แก่นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอ 
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การควบคุมงบประมาณ 
------------------ 

ข้อ ๓๓ ใหค้ณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และเจา้หนา้ที่งบประมาณรับผดิชอบร่วมกนัในการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพือ่ปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่หรือหนงัสือสัง่การ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหนา้หน่วยงานคลงัเป็นผูช่้วยเหลือ และใหมี้อ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ีดว้ย คือ 

(๑) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 
(๒) ควบคุมบญัชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเก่ียวกบัการรับจ่ายเงิน และหน้ี 
(๓) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหน้ีผกูพนั 
ข้อ ๓๔ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผกูพนัไดต้ามขอ้ความที่ก  าหนดไวใ้น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ทั้งน้ี ตอ้งมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่หรือ
หนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจ่้าย และมีเงินรายไดเ้พยีงพอที่จะเบิกจ่ายได ้

ข้อ ๓๕ บรรดาเงินที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บ ไม่วา่จะไดรั้บตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
ไดรั้บช าระตามอ านาจหนา้ที่ หรือสญัญา หรือไดรั้บจากกาใหห้รือใชท้รัพยสิ์น หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสิ์นของ
ทางราชการ หรือองคก์รเอง ใหน้าส่งเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระเบียบ หรือขอ้บงัคบัที่
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่หรือหนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

ข้อ ๓๖ บรรดาเงินที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บจากผูอุ้ทิศใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชจ่้ายในกิจการอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยเฉพาะ ใหจ่้ายเงินหรือก่อหน้ีผกูพนัภายในวงเงินที่
ไดรั้บนั้น และไม่ตอ้งนาส่งเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเวน้แต่มีเงินเหลือจากการใชจ่้ายนั้นและผู ้
อุทิศใหไ้ม่ไดก้  าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหน้าส่งเป็นเงินรายไดก้ารใชจ่้ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดจาก
เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนจากระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนใด ที่มีลกัษณะใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินด าเนินการตามที่ระบุไวเ้ป็นการเฉพาะโดยไม่มีเง่ือนไข ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพจิารณาด าเนินการ
ตามที่ระบุไว ้โดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบน้ี ส าหรับแบบและวธีิการจ่ายเงิน หรือก่อหน้ี
ผกูพนั ใหเ้ป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนดเงินที่ไดรั้บในลกัษณะค่าชดใชค้วามเสียหาย หรือส้ินเปลืองแห่ง
ทรัพยสิ์นและจ าเป็นจะตอ้งจ่ายเพือ่บูรณะทรัพยสิ์น หรือจดัใหไ้ดท้รัพยสิ์นคืนมา ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พจิารณาด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่ตอ้งตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบน้ีเงินรายรับที่เป็น
สถานพยาบาล สถานการศึกษา หรือสถานอ่ืนใดที่อ  านวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์  ให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาเงินไปใชจ่้ายไดแ้ต่เฉพาะตามระเบียบ หนงัสือสัง่การที่เก่ียวขอ้งก าหนดไวเ้ท่านั้น 

ข้อ ๓๗ เม่ือส้ินปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู ่และไดมี้การเบิกตดัปีหรือขยายเวลาเบิก
ตดัปีไวแ้ลว้ ในกรณีน้ีใหเ้บิกจ่ายไดโ้ดยอาศยังบประมาณรายจ่ายฉบบัเดิมต่อไปไดอี้กภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตดั
ปี หรือขยายเวลาเบิกตดัปีไว ้

ข้อ ๓๘ การก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่ายเกินกวา่หน่ึงปีงบประมาณจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บความ
เห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และมีเงินรายไดต้ามงบประมาณแลว้จึงจะจ่ายได ้
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หมวด ๖ 
การรายงาน 
---------------- 

ข้อ ๓๙ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิม่เติมที่ไดรั้บอนุมติัใหป้ระกาศใชแ้ลว้ไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดั ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหส่้ง
นายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอเพือ่ทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบหา้วนั นบัแต่วนั
ส้ินสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพือ่ใหป้ระชาชนทราบ ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ข้อ ๔๐ เม่ือส้ินปีงบประมาณ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจ า
ปีงบประมาณที่ส้ินสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่ใหป้ระชาชนทราบภายในก าหนดสามสิบวนัตามแบบที่กรมการปกครองก าหนดแลว้ส่ง
ส าเนารายงานการรับ - จ่ายดงักล่าวไปใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่ทราบและเก็บเป็นขอ้มูลระดบัจงัหวดั ภายใน
ระยะเวลาสิบหา้วนัหลงัจากนั้น แลว้ให้จงัหวดัรายงานกรมการปกครองทราบ 

บทเฉพาะกาล 
----------------- 

ข้อ ๔๑ วธีิการงบประมาณที่อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ และยงัไม่แลว้เสร็จในวนัที่ระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ให้
ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลกัเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบัอยูเ่ดิมจนกวา่จะแลว้เสร็จ 

ข้อ ๔๒ บรรดารูปแบบและเอกสารใดๆ ตลอดจนระบบและวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ใหใ้ชแ้บบเดิมไปพลางก่อน จนกวา่กรมการปกครองจะไดก้ าหนดใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ช านิ ศกัดิเศรษฐ์ 

รัฐมนตรีช่วยวา่การ ฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงหมาดไทย 

[รก.๒๕๔๑/พ๖๑ง/๔/๑ 
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เจาะประเด็นขอ้สอบ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัหาประโยชนใ์นทรพัยส์นิ 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.  2543 
 

ขอ้   302 ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป และให้ยกเลิกกฎหมายเดิมก่ีฉบบั 
ก.  4   ฉบบั 
ข. 5   ฉบบั 
ค. 6   ฉบับ 
ง. 7   ฉบบั      

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 3 ให้ยกเลิก 
(1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2531 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2)  
 พ.ศ.  2533 
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบราหรราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3)   
 พ.ศ. 2535 
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 4)   
 พ.ศ. 2541 
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 5)   
 พ.ศ. 2541 
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 6)   
 พ.ศ. 2538 

ขอ้   303  ใครเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !       ขอ้  4   ให้ปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจตีความวินิจฉยัปัญหายกเวนการปฏิบติัตาม
ระเบียบน้ี ก  าหนดหลกัเกณฑแ์ละก าหนดวิธีปฏิบติัเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคแรกให้ผูว้่าราชการจงัหวดัได ้

ขอ้   304   การปฏิบติัตามระเบียบน้ี หรือก าหนดหลกัเกณฑแ์ละก าหนดวิธีปฏิบติัเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี
ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้บุคคลใดได ้ 

ก.  นายอ าเภอ 
ข. นายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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ค. ผู้ว่าราชการจังหวดั 
ง. ปลดักระทรวงมหาดไทย 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !       ขอ้  4   ให้ปลดักระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจตีความวินิจฉยัปัญหายกเวนการปฏิบติัตาม
ระเบียบน้ี ก  าหนดหลกัเกณฑแ์ละก าหนดวิธีปฏิบติัเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวดัได้ 

ขอ้   305  ขอ้ใดคือความหมายของ “ประโยชน์ตอบแทน”  ตามระเบียบฉบบัน้ี 
ก. ค่าเช่า 
ข. เงิน 
ค. ส่ิงของ 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 5  ในระเบียบน้ี 
 “ประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า ค่าเช่า เงิน ส่ิงของ หรือสิทธิอยา่งอ่ืนท่ีให้เป็นการตอบแทนการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น 

ขอ้   306   “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” ตามระเบียบน้ีให้หมายถึงอะไร 
ก. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   
ข. เทศบาล 
ค. องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 5  ในระเบียบน้ี 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฏหมาย 

ขอ้   307   บุคคลใดไม่ใช่ “ผู้บริหารท้องถิ่น” ตามระเบียบน้ี 
ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ค. นายกเทศมนตรี 
ง. ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 5  ในระเบียบน้ี 
 “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  นายกเทศมนตรี  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีกฏหมายก าหนด 
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ขอ้   308  “พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน” ตามระเบียบน้ีให้หมายถึงอะไร 
ก. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ข. นายอ าเภอ 
ค. ปลดัอ าเภอ 
ง. ผูว้่าราชการจงัหวดั 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 5  ในระเบียบน้ี 
 “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ขา้ราชองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  พนกังานเทศบาล พนกังานส่วนต าบล  และพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฏหมายก าหนด   

ขอ้   309  ในการเช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ด าเนินการโดยวิธีการใด 
ก. เลือกสรร 
ข. ประมูล 
ค. คดัเลือก 
ง. เฉพาะ 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 6   การให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ด าเนินการ โดยวธิกีารประมูล 

ขอ้   310  การเช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีก าหนดไม่เกิน 3 ปี บุคคลใดเป็นผูอ้นุมติั 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ค. นายอ าเภอ 
ง. ผู้บริหารท้องถิ่น 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 6   การให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ด าเนินการ โดยวิธีการประมลู 

(1) มีก  าหนดไม่เกนิสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผูมี้อ  านาจอนุมติั 
(2) มีก  าหนดเกินสามปีให้สภาทอ้งถ่ินเป็นผูอ้นุมติั 

ขอ้   311  การเช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีก าหนด เกิน 3 ปี บุคคลใดเป็นผูอ้นุมติั 
ก. สภาท้องถิ่น 
ข. ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ค. นายอ าเภอ 
ง. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 6   การให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ด าเนินการ โดยวิธีการประมลู 
(1) มีก  าหนดไม่เกินสามปี ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นผูมี้อ  านาจอนุมติั 
(2) มีก  าหนดเกนิสามปีให้สภาทอ้งถ่ินเป็นผูอ้นุมติั 
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ขอ้   312  การให้เช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีลกัษณะถาวรให้มีเง่ือนไขตามขอ้ใด 
ก. ให้เช่ายกกรรมสิทธ์ิอาคารหรือส่ิงก่อสร้างให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ข. ให้ผูเ้ช่าไดรั้บสิทธิการเช่าอาคารหรือส่ิงก่อสร้างมีก าหนดไม่เกินสามปีนบัแต่วนัลงนามสัญญาเช่า 
ค. ให้ผูเ้ช่าประกนัอคัคีภยัอาคารหรือส่ิงก่อสร้างในอตัราไม่ต ่ากว่าราคาทุนก่อสร้างท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด
ในนามขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูเ้อาประกนัและผูรั้บประโยชน์ตลอดอายสุัญญาเช่า โดยผูเ้ช่าเป็นผูช้  าระเบ้ีย
ประกนัภยัแทนผูใ้ห้เช่าทั้งส้ิน 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ข้อ 7   การให้เช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีลกัษณะถาวรให้มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1) ให้ผูเ้ช่ายกกรรมสิทธ์ิอาคารหรือส่ิงก่อสร้างให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(2) ให้ผูเ้ช่าไดรั้บสิทธิการเช่าอาคารหรือส่ิงก่อสร้างมีก าหนดไม่เกินสามปีนบัแต่วนัลงนามสัญญาเช่า 
(3) ให้ผูเ้ช่าประกนัอคัคีภยัอาคารหรือส่ิงก่อสร้างในอตัราไม่ต ่ากว่าราคาทุนก่อสร้างท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดในนาม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูเ้อาประกนัและผูรั้บประโยชน์ตลอดอายสุัญญาเช่า โดยผูเ้ช่าเป็นผูช้  าระเบ้ียประกนัภยัแทน
ผูใ้ห้เช่าทั้งส้ิน 
(4) ให้ผูเ้ช่าช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีหรือภาษีอ่ืนใดตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
เช่นแทนผูใ้ห้เช่าทั้งส้ิน 
 
ขอ้  313 ในการให้เช่าอาคารลกัษณะถาวร ให้ผูเ้ช่าจะตอ้งท าประกนัอคัคีภยัในอตัราเท่าใด 

ก. ในอตัราเท่ากบัราคาทุนก่อสร้าง 
ข. ในอตัราร้อยละสามสิบของราคาทุนก่อสร้าง 
ค. ในอตัราไม่ต า่กว่าราคาทุนก่อสร้าง 
ง. ในอตัรานอ้ยกว่าราคาทุนก่อสร้าง 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !       ข้อ 7   การให้เช่าท่ีดินเพ่ือก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมีลกัษณะถาวรให้มีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ให้ผูเ้ช่ายกกรรมสิทธ์ิอาคารหรือส่ิงก่อสร้างให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(2) ให้ผูเ้ช่าไดรั้บสิทธิการเช่าอาคารหรือส่ิงก่อสร้างมีก าหนดไม่เกินสามปีนบัแต่วนัลงนามสัญญาเช่า 
(3) ให้ผู้เช่าประกนัอคัคีภยัอาคารหรือส่ิงก่อสร้างในอตัราไม่ต า่กว่าราคาทุนก่อสร้างทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในนามของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เอาประกนัและผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าเป็นผู้ช าระเบีย้ประกนัภยัแทนผู้ให้เช่า
ทั้งส้ิน 

(4) ให้ผูเ้ช่าช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีหรือภาษีอ่ืนใดตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัการเช่น
แทนผูใ้ห้เช่าทั้งส้ิน 

ขอ้   314   การให้เช่าให้ด าเนินการประมลู ไดก้  าหนดเง่ือนไขให้มีหลกัประกนัซองเท่าใด 
ก.  ไม่ต า่กว่าร้อยละห้า แต่ไม่เกนิกว่าร้อยละสิบ 
ข. ไม่ต ่ากว่าร้อยละสอง แต่ไม่เกินร้อยละสิบ 
ค. ไม่ต ่ากว่าร้อยละสิบ แต่ไม่เกินกว่าร้อยละสิบ 
ง. ไม่ต ่ากว่าร้อยละสาม แต่ไม่เกินร้อยละสิบ 

เฉลย   ก. 
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ช้ีทริค !       ข้อ  8  ภายใตบ้งัคบัตามขอ้ 6  การให้เช่าให้ด าเนินการโดยวิธีประมลู ตามวิธีการและเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ให้ปิดประกาศหรือใบแจง้ความเร่ืองดงักล่าวโดยเปิดเผย ณ ส านกังานขององคก์ร 
(2) ให้มหีลกัประกนัซองประมูลโดยมมูีลค่าเป็นจ านวนเงินไม่ต า่กว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกนิกว่าร้อยละสิบของประโยชน์ตอบ
แทนขั้นต า่ตามข้อ 15(1)  
(3) ให้ผูป้ระมลูไดไ้ปท าสัญญาเช่ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หากไม่ไปท าสัญญาเช่าภายในก าหนดดงักล่าว หรือไม่วางหลกัประกนัสัญญาเช่าตามขอ้ 17 ในวนัท าสัญญาให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินริบหลกัประกนัตาม (2) 

ขอ้   315   ให้ผูป้ระมลูไดไ้ปท าสัญญาเช่ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในก่ีวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

ก.  10  วนั 
ข.  15  วนั 
ค. 20 วนั 
ง. 30 วนั 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !       ข้อ  8  ภายใตบ้งัคบัตามขอ้ 6  การให้เช่าให้ด าเนินการโดยวิธีประมลู ตามวิธีการและเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
ก. ให้ปิดประกาศหรือใบแจง้ความเร่ืองดงักล่าวโดยเปิดเผย ณ ส านกังานขององคก์ร 
ข. ให้มีหลกัประกนัซองประมลูโดยมีมลูค่าเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินกว่าร้อยละสิบของประโยชน์ตอบแทนขั้น
ต ่าตามขอ้ 15(1)  
ค. ให้ผูป้ระมลูไดไ้ปท าสัญญาเช่ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หากไม่ไปท าสัญญาเช่าภายในก าหนดดงักล่าว หรือไม่วางหลกัประกนัสญัญาเช่าตามขอ้ 17 ในวนัท าสัญญาให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินริบหลกัประกนัตาม (2) 

ขอ้   316   ใบเสนอราคาประมลูให้ลงจ านวนเป็นตวัเลขและตวัหนงัสือถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือส่ิงใดเป็นส าคญั 
ก.  ขอ้ตกลง 
ข. ตวัหนังสือ 
ค. ใจความหนงัสือ 
ง. ลกัษณะของสญัญา 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !       ข้อ  9   ประกาศหรือใบแจง้ความตามขอ้ 8(1)  อยา่งนอ้ยให้แสดงรายการดงัต่อไปน้ี 
  ฯลฯ 
(7) ในเสนอราคาประมลูให้ลงจ านวนเป็นตวัเลขและตวัหนงัสือถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั  

ขอ้   317  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการประมลู 
ก. ซองประมลูตอ้งผนึกให้เรียบร้อยก่อนยืน่ 
ข. ก าหนดให้ผูเ้ขา้ประมลูหรือผูแ้ทนซ่ึงไดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือยืน่ซองประมลูต่อคณะกรรมการรับซองประมูล 
ค. ให้ระบุสถานท่ีท่ีผูเ้ขา้ประมลูจะติดต่อ เพ่ือขอทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการประมลูอสังหาริมทรัพยท่ี์จะให้เช่าและ
แบบสัญญาเช่า 
ง. ถูกทุกข้อ 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 167 
 

167 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ข้อ  9   ประกาศหรือใบแจง้ความตามขอ้ 8(1)  อยา่งนอ้ยให้แสดงรายการดงัต่อไปน้ี 
(1)  รายละเอียดเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์จะให้เช่า 
(2) คุณสมบติัของผูเ้ขา้ประมลูตอ้งมีภูมิล  าเนาหรือถ่ินท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งมีอาชีพมัน่คงและเช่ือถือได ้และไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิ
หรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้ขา้ประมลูจะไดมี้ค าสั่งให้สละสิทธ์ิหรือความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
(3) ให้ผูเ้ขา้ประมลูเสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าท่ีจะให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(4) ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีรับซอง ปิดการรับซองและเปิดรับซองประมลู 
(5) จ านวนเงินท่ีก าหนดเป็นหลกัประกนัซอง ถานท่ีรับหลกัประกนัซองและให้ก  าหนดเง่ือนไขดว้ยว่าถา้ผูป้ระสงประมูลไดไ้ม่ไป
ท าสัญญาเช่ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในก าหนดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะริบหลกัประกนัซอง 
(6) ก าหนดให้ผูป้ระมลูไดว้างหลกัประกนัสัญญาเช่าตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้น 17 
(7) ในเสนอราคาประมลูให้ลงจ านวนเงินเป็นตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั 
(8) ซองประมูลต้องผนึกให้เรียบร้อยก่อนยืน่ 
(9) ก าหนดให้ผู้เข้าประมูลหรือผู้แทนซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นหนังสือยืน่ซองประมูลต่อคณะกรรมการรับซองประมูล 
(10) ให้ระบุสถานทีท่ีผู่้ เข้าประมูลจะมาตดิต่อ เพื่อขอทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัการประมูลอสังหาริมทรัพย์ทีจ่ะให้เช่าและแบบ

สัญญาเช่า 
(11) ให้สงวนสิทธ์ิไวด้ว้ยว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทวงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะให้ผูป้ระมลูรายใดก็ไดเ้ช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ท าการ
ประมลู โดยไม่จ าเป็นตอ้งให้ผูท่ี้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมลูคร้ังนั้นก็ได ้ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ประมลูไม่
สิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  

ขอ้   318  การประมลูให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเร่ืองใด 
ก. คณะกรรมการรับซองการประมลู 
ข. คณะกรรมการเปิดซองประมลู 
ค. คณะกรรมการตดัสินการประมลู 
ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก. และข. 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ข้อ   10 การประมลูตามขอ้ 6  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเร่ืองดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
(1) คณะกรรมการรับซองประมูล 
(2) คณะกรรมการเปิดซองประมูล 

ขอ้   319  คณะกรรมการประมลูแต่ละคณะ  ให้ประกอบดว้ยประธานกรรมการหน่ึงคนซ่ึงเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินตั้งแต่ระดบัใด
ข้ึนไป 

ก. ระดับ  3  หรือเทยีบเท่า 
ข. ระดบั 4   หรือเทียบเท่า 
ค. ระดบั 5   หรือเทียบเท่า 
ง. ระดบั 7   หรือเทียบเท่า 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       ข้อ   10 การประมลูตามขอ้ 6  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเร่ืองดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
(1) คณะกรรมการรับซองประมลู 
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(2) คณะกรรมการเปิดซองประมลู 
            คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงแต่ละคณะ ให้ประกอบดว้ยประธานกรรมการหน่ึงคนซ่ึงเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินตั้ง 
ตั้งแต่ระดับ 3  หรือเทยีบเท่าขึน้ไปและกรรมการอีกอยา่งนอ้ยสองคนซ่ึงเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หากไม่สามารถแต่งตั้งพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีดงักล่าวได ้เน่ืองจากมีพนกังานส่วนทอ้งถ่ินไม่เพียงพอ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือกรณีจ าเป็น
หรือเพ่ือประโยชน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะแต่งตั้งขา้ราชการอ่ืนเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการก็ได ้

ขอ้   320  การประชุมเพ่ือปรึกษาและปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะตอ้งมีกรรมการพร้อมกนัไม่นอ้ยกว่าเท่าใดของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 

ก. กึง่หนึ่ง 
ข. 2  ใน 3 
ค. 3  ใน 4 
ง. 4  ใน 5 

เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !       ข้อ   11  การประชุมเพ่ือปรึกษาและปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตามขอ้ 10  และขอ้  15   แต่ละคณะตอ้งมีกรรมการ
พร้อมกนัไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการคนละมีเสียงหน่ึงในการลงมติ มติ
ของคณะกรรมการดงักล่าวใหถื้อเสียงขา้งมาก 

ขอ้   321  คณะกรรมการรับซองประมลูมีหนา้ท่ีอยา่งไร 
ก. รับซองประมลูโดยให้ลงทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐานและบนัทึกไวท่ี้หนา้ซองประมลูว่าเป็นของผูใ้ด แลว้ให้ลงลายมือช่ือ  
 ก ากบัไวด้ว้ย 
ข. ตรวจสอบหลกัฐานประกนัซองประมลูร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีการเงินเม่ือถูกตอ้งแลว้ให้เจา้หนา้ท่ีการเงินออกใบรับแก่ผูย้ืน่  
 ซองประมลูไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ค. รับเอกสารต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศหรือใบแจง้ความเร่ืองการประมลู 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !       ขอ้ 12  คณะกรรมการรับซองประมลูให้มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1)  รับซองประมลูโดยให้ลงทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐานและบนทึกไวท่ี้หนา้ซองประมลูว่าเป็นของผูใ้ด แลว้ให้ลงลายมือช่ือก ากบัไว้
ดว้ย 
(2) ตรวจสอบหลกัประกนัซองประมลูร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีการเงินเม่ือถูกตอ้งแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินออกใบรับให้แก่ผูย้ื่นซองประมลู
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(3) รับเอกสารต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นประกาศหรือใบแจง้ความเร่ืองการประมลู 
(4) เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลารับซองประมลูแลว้ ห้ามรับซองประมลูอีกและให้รีบส่งมอบซองประมลูทั้งหมด เอกสารต่าง ๆ ต่าง  
พร้อมดว้ยบนัทึกรายงานการรับซองประมลูต่อคณะกรรมการเปิดซองประมลูเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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ขอ้   322  การประมลูให้เช่าหากไม่มีผูใ้ดมาประมลูหรือมีผูเ้ขา้ประมลูแต่เสนอประโยชน์ตอบแทนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต ่ากว่าท่ีก  าหนด กฏหมายให้บุคคลใดสั่งยกเลิกการประมลูคร้ังนั้น 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ค. นายอ าเภอ 
ง. ผู้บริหารท้องถิ่น 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 14  การประมลูให้เช่าตามขอ้ 6  หากไม่มีผูใ้ดมาประมลูหรือมีผูเ้ขา้มาประมลูแต่เสนอประโยชน์ตอบแทนให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต ่ากว่าท่ีก  าหนดตามขอ้ 15(1)  ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสั่งยกเลือกการประมลูคร้ังนั้น 
 ในกรณีท่ีมีผูป้ระมลูเพียงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลสมควรท่ีจะด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามขอ้ 13(4) 
โดยอนุโลม 

ขอ้   323  หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสญัญา ให้ใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามขอ้ใด 
ก. เงินสด  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
ข. เช็คท่ีธนาคารรับรองหรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายซ่ึงเป็นเช็คนั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ีหรือก่อนวนันั้นไม่เกินสามวนัท าการ 
ค. หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีก าหนดทา้ยระเบียบน้ี 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 16 หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสญัญา ให้ใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารรับรองหรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายซ่ึงเป็นเช็คนั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ีหรือก่อนวนันั้นไม่เกินสามวนัท าการ 
(3) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีก าหนดทา้ยระเบียบน้ี 
(4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

ขอ้   324  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเรียกเก็บหลกัประกนัสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากผูเ้ช่าในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่
เกินร้อยละเท่าใดของประโยชน์ตอบแทน 

ก. ร้อยละ  10 
ข. ร้อยละ 15 
ค. ร้อยละ  20 
ง. ร้อยละ 25 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !        ขอ้ 17  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเรียกเก็บหลกัประกนัสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากผูเ้ช่าในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อย
ละห้าแต่ไม่เกนิร้อยละสิบของประโยชน์ตอบแทน  
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ขอ้   325  กรณีไม่อาจท าสัญญาเช่าไดแ้ละจ าเป็นตอ้งร่างสัญญาเช่าใหม่ให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ินส่งร่างประกาศหรือร่างใบแจง้
ความพร้อมทั้งร่างสัญญาเช่านั้นไปให้หน่วยงานใดพิจารณาก่อน 

ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. ส านักงานอยัการสูงสุด 
ค. กรมบญัชีกลาง 
ง. กระทรวงการคลงั 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !     ขอ้ 18 สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามแบบตวัอยา่งทา้ยระเบียบน้ี 

กรณีท่ีไม่อาจท าสัญญาเช่าตามวรรคหน่ึงไดแ้ละจ าเป็นตอ้งร่างสัญญาเช่าใหม่ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งร่าง 
ประกาศหรือร่างใบแจง้ความพร้อมทั้งร่างสัญญาเช่านั้นไปให้ส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน เวน้แต่ท าสัญญาเช่าตามแบบท่ี
เคยผา่นการพิจารณาของอยัการจงัหวดัหรือส านักงานอยัการสูงสุดแล้ว 

ขอ้   326  การต่ออายสุัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีมีก าหนดไม่เกินสามปี ใหบุ้คคลใดมีอ านาจ
อนุมติั 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ค. นายอ าเภอ 
ง. ผู้บริหารท้องถิ่น 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค !     ขอ้ 20 การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปล่ียนตวัผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(1) อายสุัญญาเช่าท่ีเหลืออยูไ่ม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติั 
(2) อายสุัญญาเช่าท่ีเหลืออยูเ่กินสามปี ให้สภาทอ้งถ่ินมีอ านาจอนุมติั 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
-------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่ง พระราชบญัญตัิเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่ง
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓" 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๘ บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่อ่ืนส่วนที่ก  าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ ๔ ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอ านาจตีความวนิิจฉยัปัญหา ยกเวน้การ
ปฏิบติัตามระเบียบน้ี ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละก าหนดวธีิปฏิบติัเพือ่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ีปลดักระทรวง
มหาดไทย อาจมอบอ านาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคแรกใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัได ้
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หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

----------------------- 
ข้อ ๕ ในระเบียบน้ี 
"ประโยชน์ตอบแทน" หมายความวา่ ค่าเช่า เงิน ส่ิงของ หรือสิทธิอยา่งอ่ืนที่ให้เป็นการตอบแทนการใช้

ประโยชน์ในทรัพยสิ์น 
"องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน" หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล องคก์ารบริหารส่วน

ต าบล และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
"ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน" หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี ประธาน

กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอ่ืนที่กฎหมายก าหนด 
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน" หมายความวา่ ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพนกังานเทศบาล พนกังาน

ส่วนต าบล และพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ที่กฎหมายก าหนด 
หมวด ๒ 

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 
-------------------------- 

ข้อ ๖ การใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหด้ าเนินการโดยวิธีประมูล 
(๑) มีก าหนดไม่เกินสามปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นผูมี้อ  านาจอนุมตั ิ
(๒) มีก าหนดเกินสามปี ใหส้ภาทอ้งถ่ินเป็นผูอ้นุมติัการใหเ้ช่าตามวรรคหน่ึง ถา้ทีความจ าเป็นหรือเพือ่

ประโยชน์ของทางราชการใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอสภาทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบด าเนินการเป็นอยา่งอ่ืน โดยไม่
ตอ้งด าเนินการประมูลก็ได ้ทั้งน้ีเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย 

ข้อ ๗ การให้เช่าที่ดินเพือ่ก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างที่มีลกัษณะถาวรใหมี้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหผู้เ้ช่ายกกรรมสิทธ์ิอาคารหรือส่ิงก่อสร้างใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒) ใหผู้เ้ช่าไดรั้บสิทธิการเช่าอาคารหรือส่ิงก่อสร้างมีก าหนดไม่เกินสามปีนบัแต่วนัลงนามสญัญาเช่า 

(๓) ใหผู้เ้ช่าประกนัอคัคีภยัอาคารหรือส่ิงก่อสร้างในอตัราไม่ต ่ากวา่ราคาทุนก่อสร้างที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนดในนามขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูเ้อาประกนัและผูรั้บประโยชน์ตลอดอายสุญัญาเช่า โดยผูเ้ช่า
เป็นผูช้  าระเบี้ยประกนัภยัแทนผูใ้หเ้ช่าทั้งส้ิน 

(๔) ใหผู้เ้ช่าช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงทอ้งที่หรือภาษีอ่ืนใดตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัการเช่าแทนผูใ้หเ้ช่าทั้งส้ินถา้มีเหตุจ าเป็นและเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ ที่จะใหอ้าคาร
หรือส่ิงก่อสร้าง 
ยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของผูเ้ช่าและหรือให้ผูเ้ช่าประกนัอคัคีภยัหรือส่ิงก่อสร้างในอตัราต ่ากวา่ทุนก่อสร้าง ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่จดัหาประโยชน์เสนอคณะกรรมการจดัหาประโยชน์ตามขอ้ ๑๕ วรรคหน่ึง พจิารณาและให้
สภาทอ้งถ่ินอนุมติั 

ข้อ ๘ ภายใตบ้งัคบัตามขอ้ ๖ การใหเ้ช่าใหด้ าเนินการโดยวธีิประมูล ตามวธีิการและเงื่อนไข ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) ใหปิ้ดประกาศหรือใบแจง้ความเร่ืองดงักล่าวโดยเปิดเผย ณ ส านกังานขององคก์ร 
(๒) ใหมี้หลกัประกนัซองประมูลโดยมีมูลค่าเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละสิบ

ของประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าตามขอ้ ๑๕ (๑) 
(๓) ใหผู้ป้ระมูลไดไ้ปท าสญัญาเช่ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหากไม่ไปท าสญัญาเช่าภายในก าหนดดงักล่าว หรือไม่วางหลกัประกนัสญัญาเช่า
ตามขอ้ ๑๗ ในวนัท าสญัญาใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินริบหลกัประกนัตาม (๒) 

(๔) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ผูมี้อ  านาจอนุมติัก าหนดเป็นกรณี ๆ ไป 
ขอ้ ๙ ประกาศหรือใบแจง้ความตามขอ้ ๘ (๑) อยา่งนอ้ยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี 
(๑) รายละเอียดเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพยท์ี่จะให้เช่า 
(๒) คุณสมบตัิของผูเ้ขา้ประมูลตอ้งมีภมิูล าเนาหรือถ่ินที่อยูเ่ป็นหลกัแหล่งมีอาชีพมัน่คงและเช่ือถือไดแ้ละ

ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้ขา้ประมูลจะไดมี้ค  าสัง่ให้
สละเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

(๓) ใหผู้เ้ขา้ประมูลเสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าที่จะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๔) ก าหนดวนั เวลาและสถานที่รับซอง ปิดการรับซองและเปิดรับซองประมูล 
(๕) จ านวนเงินที่ก  าหนดเป็นหลกัประกนัซอง ถานที่รับหลกัประกนัซองและใหก้ าหนดเง่ือนไขดว้ยวา่ถา้ผู ้

ประสงคป์ระมูลไดไ้ม่ไปท าสญัญาเช่ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในก าหนดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะริบหลกัประกนัซอง 

(๖) ก าหนดใหผู้ป้ระมูลไดว้างหลกัประกนัสญัญาเช่าตามอตัราที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ ๑๗ 
(๗) ในเสนอราคาประมูลใหล้งจ านวนเป็นตวัเลขและตวัหนงัสือถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อ

ตวัหนงัสือเป็นส าคญั 
(๘) ซองประมูลตอ้งผนึกใหเ้รียบร้อยก่อนยืน่ 
(๙) ก าหนดใหผู้เ้ขา้ประมูลหรือผูแ้ทนซ่ึงไดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือยืน่ซองประมูลต่อคณะกรรมการรับ

ซองประมูล 
(๑๐) ใหร้ะบุสถานที่ที่ผูเ้ขา้ประมูลจะติดต่อ เพือ่ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการประมูลอสงัหาริมทรัพยท์ี่

จะใหเ้ช่า และแบบสญัญาเช่า 
(๑๑) ใหส้งวนสิทธิไวด้ว้ยวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะใหผู้ป้ระมูลรายใดก็ไดเ้ช่า

อสงัหาริมทรัพยท์ี่ท  าการประมูล โดยไม่จ าเป็นตอ้งใหผู้ท้ี่เสนอประโยชน์ 
ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกรประมูลคร้ังนั้นก็ได ้ทั้งน้ี ผูเ้ขา้ประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า 
เสียหายใด ๆ 

ขอ้ ๑๐ การประมูลตามขอ้ ๖ ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่ด าเนินการเร่ืองดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
(๑) คณะกรรมการรับซองประมูล 
(๒) คณะกรรมการเปิดซองประมูล 
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คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงแต่ละคณะ ใหป้ระกอบดว้ยประธานกรรมการหน่ึงคนซ่ึงเป็นพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินตั้งแต่ระดบั ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไปและกรรมการอีกอยา่งนอ้ยสองคนซ่ึงเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน หากไม่
สามารถแต่งตั้งพนกังานส่วนทอ้งถ่ินท าหนา้ที่ดงักล่าวไดเ้น่ืองจากมีพนกังานส่วนทอ้งถ่ินไม่เพยีงพอ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้หรือกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะแต่งตั้งขา้ราชการ
อ่ืนเป็นประธานกรรมการ 
หรือกรรมการก็ไดก้ารประมูลรายเดียวกนั หา้มแต่งตั้งผูซ่ึ้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ตาม (๑) เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ (๒) 

ข้อ ๑๑ การประชุมเพือ่ปรึกษาและปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมกาตาม ขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๕ แต่ละคณะตอ้งมี
กรรมการพร้อมกนัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดใหป้ระธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมี
เสียงหน่ึงในการลงมติ มติของคณะกรรมการดงักล่าวใหถื้อเสียงขา้งมาก 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการรับซองประมูลใหมี้หนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) รับซองประมูลโดยใหล้งทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐานและบนัทึกไวท้ี่หนา้ซองประมูลวา่เป็นของผูใ้ด แลว้

ใหล้งลายมือช่ือก ากบัไวด้ว้ย 
(๒) ตรวจสอบหลกัประกนัซองประมูลร่วมกบัเจา้หนา้ที่การเงินเม่ือถูกตอ้งแลว้ใหเ้จา้หนา้ที่การเงินออก

ใบรับใหแ้ก่ผูย้ืน่ซองประมูลไวเ้ป็นหลกัฐาน 
(๓) รับเอกสารต่าง ๆ ตามเง่ือนไขทีก่  าหนดไวใ้นประกาศหรือใบแจง้ความเร่ืองการประมูล 
(๔) เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลารับซองประมูลแลว้ หา้มรับซองประมูลอีกและใหรี้บส่งมอบซองประมูล

ทั้งหมด เอกสารต่างๆ ต่าง (๓) พร้อมดว้ยบนัทึกรายงานการรับซองประมูลต่อคณะกรรมการเปิดซองประมูลเพือ่
ด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการเปิดซองประมูลใหมี้หนา้ที่ ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) เปิดซองประมูลโดยเปิดเผยต่อหนา้ผูเ้ขา้ประมูลหรือผูแ้ทนซ่ึงมีอยูใ่นขณะเวลาเปิดซอง และใหบ้นัทึก

ประโยชน์ตอบแทนจากใบเสนอราคาประมูลทกุฉบบัไวใ้นบญัชีเปรียบเทียบประโยชน์ตอบแทนและใหล้งลายมือ
ช่ือก ากบัไวด้ว้ย 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้ขา้ประมูล และเอกสารต่าง ๆ วา่เป็นไปตาเง่ือนไขในประกาศหรือใบแจง้
ความเร่ืองการประมูลหรือไม่ 

(๓) พจิารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกตอ้งตาม (๒) 
(๔) พจิารณาคดัเลือกผูเ้สนอประโยชน์ตอบแทนการใหเ้ช่าสูงสุดและใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการ

เปิดซองที่จะต่อรองประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าหรือไม่กไ็ดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าตามขอ้ ๑๕ 
(๑) เป็นเคร่ืองประกอบการพจิารณาถา้มีผูเ้สนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าสูงสุดเท่ากนัหลายราย ให้
คณะกรรมการเปิดซองประมูลเรียกผูเ้สนอประโยชน์ตอบแทนการใหเ้ช่าสูงสุดดงักล่าวมาเสนอประโยชน์ตอบ
แทนการใหเ้ช่าใหม่พร้อมกนัดว้ยวธีิยืน่ซองประมูลหรือโดยวาจา 

(๕) เสนอความเห็นพร้อมทั้งเอกสารเก่ียวกบัการประมูลที่ไดรั้บไวท้ั้งหมดใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณา
อนุมตั ิ
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ข้อ ๑๔ การประมูลใหเ้ช่าตามขอ้ ๖ หากไม่มีผูใ้ดมาประมูลหรือมีผูเ้ขา้ประมูลแต่เสนอประโยชน์ตอบแทน
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต ่ากวา่ที่ก  าหนดตาม ขอ้ ๑๕ (๑)ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสัง่ยกเลิกการประมูลคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีผูป้ระมูลเพยีงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นวา่มีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไป ใหด้ าเนินการ
ตามขอ้ ๑๓ (๔) โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่จดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยด์ าเนินการเสนอผูว้่าราชการ
จงัหวดั หรือนายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินขึ้นคณะหน่ึง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินที่จดัหาประโยชน์ เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่จดัหาประโยชน์ ผูแ้ทนส่วน
ราชการที่เก่ียวขอ้ง และผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์กบัการก าหนดอตัราค่าเช่า มีจ  านวนตามความ
เหมาะสมเป็นกรรมการใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี 

(๑) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าของการจะใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ล่วงหนา้ไวโ้ดยค านึงถึงสภาพและท าเลของอสงัหาริมทรัพยน์ั้น 

(๒) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเช่าและการต่ออายสุญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ระยะเวลาการใหเ้ช่าและต่ออายสุญัญาเช่าและอตัราค่าเช่า ภายหลงัการต่ออายสุญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ใหก้ าหนดไวล่้วงหน้าก่อนเช่าและการต่ออายสุญัญาเช่าทุกคร้ัง 

(๓) ก าหนดค่าตอบแทนการต่ออายสุญัญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิ การเช่า และการเปล่ียนตวัผูเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพยน์ั้น 
การใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีประโยชน์ตอบแทนไม่ต ่ากวา่อตัราที่
คณะกรรมการจดัหาประโยชน์ก าหนด เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นใหค้ณะกรรมการพจิารณาอนุมติัโดยเสียงขา้มมาก 
ยกเวน้เป็นกรณีเฉพาะรายไป 

ข้อ ๑๖ หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสญัญา ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายซ่ึงเป็นเช็คลงวนัที่ใชเ้ช็คนั้นช าระต่อเจา้หนา้ที่หรือก่อน

วนันั้นไม่เกินสามวนัท าการ 
(๓) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่ก  าหนดทา้ยระเบียบน้ี 
(๔) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
ข้อ ๑๗ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเรียกเก็บหลกัประกนัสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยจ์ากผูเ้ช่าในอตัรา

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละหา้แต่ไม่เกินร้อยละสิบของประโยชน์ตอบแทน 
ข้อ ๑๘ สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามแบบตวัอยา่งทา้ยระเบียบ

น้ี 
กรณีที่ไม่อาจท าสญัญาเช่าตามวรรคหน่ึงไดแ้ละจ าเป็นตอ้งร่างสญัญาเช่าใหม่ใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินส่งร่างประกาศหรือร่างใบแจง้ความพร้อมทั้งร่างสญัญาเช่านั้นไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน 
เวน้แต่ท าสญัญาเช่าตามแบบที่เคยผา่นการพจิารณาของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสูงสุดแลว้ 
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ข้อ ๑๙ การต่ออายสุญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๑) มีก าหนดไม่เกินสามปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจอนุมตั ิ
(๒) มีก าหนดเกินสามปี ใหส้ภาทอ้งถ่ินเป็นผูอ้นุมติั 
ข้อ ๒๐ การใหเ้ช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปล่ียนตวัผูเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
(๑) อายสุญัญาเช่าที่เหลืออยูไ่ม่เกินสามปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจอนุมตั ิ
(๒) อายสุญัญาเช่าที่เหลืออยูเ่กินสามปี ใหส้ภาทอ้งถ่ินมีอ านาจอนุมตั ิ
ขอ้ ๒๑ เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การเปล่ียนตวัผูเ้ช่าตามขอ้ ๒๐จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือผูเ้ช่าเดิมตาย

หรือสาบสูญก่อนที่สญัญาเช่าจะส้ินสุดและใหบ้นัทึกต่อทา้ยสญัญาเช่าเดิมโดยระบุสาเหตุของการเปล่ียนตวัผูเ้ช่า
ดว้ย 

ข้อ ๒๒ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเรียกเก็บค่าตอบแทนการต่ออายสุญัญาเช่า การใหเ้ช่าช่วง การโอน
สิทธิการเช่าและการเปล่ียนตวัผูเ้ช่าจากผูเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดต้ามอตัราที่
คณะกรรมการจดัหาประโยชน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นก าหนด 

ข้อ ๒๓ หากผูเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสงคจ์ะต่ออายสุญัญาเช่าใหท้อ้งถ่ิน
แจง้ใหผู้เ้ช่าให้ยืน่ค  าขอต่ออายสุญัญาเช่าพร้อมทั้งเสนอประโยชน์ตอบแทนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
พจิารณาก่อนที่สญัญาเช่าเดิมจะส้ินสุดไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพจิารณาค าขอดงักล่าว 
ถา้เป็นตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ ๑๕ (๒)แลว้เสนอผูมี้อ  านาจอนุมตัิตามขอ้ ๑๙ 

หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นวา่ค  าขอต่ออายสุญัญาเช่าตามวรรคหน่ึงไม่อยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้ 
๑๕ (๒) ก็ใหด้ าเนินการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยต์ามขอ้ ๖ 

ข้อ ๒๔ การใหเ้ช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยจ์ะระท าไดก้็ต่อเม่ือคู่สญัญาไดต้กลงกนัโดย
ระบุไวใ้นสญัญาเช่าเดิมวา่ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมใหผู้เ้ช่านาอสงัหาริมทรัพยท์ี่เช่าไปใหบุ้คคลอ่ืนเช่าช่วงหรือโอน
กรรมสิทธ์ิการเช่าไดแ้ละใหบ้นัทึกต่อทา้ยสญัญาเช่าเดิมแสดงความยนิยอมระหวา่งผูเ้ช่ากบัผูเ้ช่าช่วงหรือผูโ้อน
สิทธิการเช่ากบัผูรั้บโอนสิทธิการเช่าตามแบบทา้ยระเบียบน้ี 

ข้อ ๒๕ การใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนดหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการใหเ้ช่าใหเ้หมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของอสงัหาริมทรัพยท์ี่ให้เช่า ก่อนการเช่าทุกคร้ัง 
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บทเฉพาะกาล 
------------ 

ข้อ ๒๖ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดด าเนินการเร่ืองเก่ียวกบัสญัญาการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่แลว้เสร็จในวนัที่ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัก็ใหด้ าเนินการต่อไปตามระเบียบเดิมจนกวา่
จะด าเนินการท าสญัญาแลว้เสร็จ 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ช านิ ศกัดิเศรฐ์ 

รัฐมนตรีช่วยวา่การ ฯ รักษาราชการแทน 
 [รก๒๕๔๓/พ๑๒๐ง/๑/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 178 
 

178 

เจาะประเด็นขอ้สอบ  พระราชบญัญตัจิดัสรรรายไดป้ระเภทภาษมูีลค่าเพิม่และภาษธีุรกจิ
เฉพาะใหแ้กร่าชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๔   

ขอ้  327      พระราชบญัญติัจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔  มีผล
การบงัคบัใชเ้ม่ือใด 

ก. ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข. ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ค. ๑  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ง. ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !        มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นตน้ไป 

ขอ้  328      ตามพระราชบญัญติัจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับรายไดภ้าษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะนาส่งเป็นรายไดท้ั้งจ  านวนให้กบัหน่วยงานใด 

ก. กรมการปกครอง 
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. กระทรวงการคลงั 
ง. กระทรวงพาณิชย ์

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !         มาตรา ๔ ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งซ่ึงไดรั้บภาษีมลูค่าเพ่ิมและ ภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเป็นรายไดต้ามกฎหมายว่าดว้ย
รายไดเ้ทศบาล กฎหมายว่าดว้ยรายไดสุ้ขาภิบาลกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการ กรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าดว้ย ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา และกฎหมายว่าดว้ยราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่งมอบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกจิเฉพาะทีไ่ด้รับทั้งจ านวนแก่กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยจดัสรรแก่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินทุกแห่ง 
 

ขอ้   329     ใครเป็นผูรั้กษาการพระราชบญัญติัจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔   

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ง. รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ์

เฉลย  ก. 

ช้ีทริค !   มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี และใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบตัิการตาม
พระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชบ้งัคบัได ้
 

 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 179 
 

179 

ขอ้    330    ใครเป็นผูมี้อ  านาจในการออกกฏกระทรวงตามพระราชบญัญติัน้ี 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
ง. รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ์

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !   มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ  านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงนั้น เม่ือได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชบ้งัคบัได ้
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พระราชบัญญัติ 
จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิม่ 

และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

------------------------------------------------ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่โดย
ที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีการคา้ใหแ้ก่เทศบาลสุขาภิบาล และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ้นไวโ้ดยค าแนะนาและยนิยอม
ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแ้ก่
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 

มาตรา ๒๑ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบญัญตัิจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีการคา้ ใหแ้ก่เทศบาล สุขาภิบาล และ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๐๕ 

มาตรา ๔ ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งซ่ึงไดรั้บภาษีมูลค่าเพิม่และ ภาษีธุรกิจเฉพาะอนัเป็นรายไดต้าม
กฎหมายวา่ดว้ยรายไดเ้ทศบาล กฎหมายวา่ดว้ยรายไดสุ้ขาภิบาลกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั 
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร กฎหมายวา่ดว้ย ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา และ
กฎหมายวา่ดว้ยราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ส่งมอบภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีธุรกิจเฉพาะที่ไดรั้บทั้งจ  านวนแก่ 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรแก่ราชการส่วนท้องถ่ินทุกแห่งทั่วราชอาณาจกัรในกรณีที่
ราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบใหก้รมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีธุรกิจเฉพาะเพือ่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
เม่ือกรมสรรพากร ไดห้กัค่าใชจ่้ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น ๆ แลว้ ใหก้รมสรรพากรส่งมอบภาษีมูลค่าเพิม่และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะทั้งจ  านวนแก่กระทรวงมหาดไทยเพือ่ให้ กระทรวงมหาดไทยจดัสรรตามมาตราน้ี และให้
กรมสรรพากรแจง้จ านวน ภาษีดงักล่าวที่เรียกเก็บไดพ้ร้อมทั้งค่าใชจ่้ายที่ไดห้กัไวใ้หร้าชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นทราบ 
การจดัสรรเงินรายไดต้ามวรรคหน่ึง ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้  าหนดวงเงิน ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบญัญติัจดัสรรรายไดป้ระเภทภาษีการคา้ใหแ้ก่
เทศบาล สุขาภิบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๐๕ ใหค้งใชบ้งัคบัไดต่้อไปโดยอนุโลม ทั้งน้ี จนกวา่
จะไดมี้กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
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มาตรา ๖ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี และใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏิบตัิการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

อานนัท ์ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจาก พระราชบญัญติัแกไ้ข 
เพิม่เติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดย้กเลิกภาษีการคา้และนาภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีธุรกิจเฉพาะมาใช้
แทน และไดมี้กฎหมายก าหนดใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน เก็บภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีธุรกิจ
เฉพาะเพือ่เป็นรายไดแ้ก่ทอ้งถ่ินท านองเดียวกบัภาษีการคา้ สมควรก าหนดใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรรายไดป้ระเภท
ภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแ้ก่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท านองเดียวกบัพระราชบญัญติัจดัสรรเงินรายไดป้ระเภทภาษี
การคา้ใหแ้ก่ เทศบาล สุขาภิบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๐๕ พร้อมกบัยกเลิกพระราชบญัญติัจดัสรรเงิน
รายไดป้ระเภทภาษีการคา้ ฯลฯ ดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

ดวงใจ/แกไ้ข 
๘ ต.ค. ๔๔ 
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เจาะประเด็นขอ้สอบ  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ขอ้   331     ในระเบียบน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายความว่าอยา่งไร 
ก. กรุงเทพมหานคร 
ข. เทศบาล 
ค. เมืองพทัยา 
ง. ถูกทั้ง ขอ้ ข. และ  ค. 

เฉลย   ง. 
ช้ีทริค !   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน แต่ไม่รวมถึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 
 
  
ขอ้  332    ขอ้ใดคือความหมายของค าว่า  ศูนย์สนับสนุนการปฏบิัตงิานตามแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบน้ี 

ก. หน่วยงานอ าเภอเป็นผูส้นบัสนุนหรือติดตามผลการด าเนินการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

ข.  ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูส้นบัสนุนหรือติดตามผลการด าเนินการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ค. กรมส่งเสริมการปกรองทอ้งถ่ินเป็นผูส้นบัสนุนหรือติดตามผลการด าเนินการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดได้แต่งต้ังให้มีหน้าทีใ่ห้ค าแนะนา
ช่วยเหลือสนับสนุนหรือติดตามผลการด าเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เฉลย   ง. 

ช้ีทริค !  “ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินซ่ึงกระทรวงมหาดไทยหรือจงัหวดัไดแ้ต่งตั้งใหมี้หนา้ที่ใหค้  าแนะนาช่วยเหลือสนบัสนุนหรือติดตามผล
การด าเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
ขอ้   333    ขอ้ใดคือความหมายของค าว่า  “แผนทีภ่าษี”  ตามระเบียบน้ี 

ก. แผนท่ีแสดงต าแหน่ง 

ข. แผนท่ีแสดงของแปลงท่ีดิน 

ค. โรงเรือน 

ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย   ง. 
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ช้ีทริค !  ““แผนทีภ่าษี” หมายความว่า แผนท่ีท่ีแสดงต าแหน่ง ลกัษณะ ขนาด ของแปลงท่ีดิน อาคาร โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง 
เส้นทางคมนาคม แหล่งนา้ และอ่ืนๆ ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม

และใบอนุญาตต่างๆ และเป็นฐานขอ้มลูในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้  334    ขอ้ใดคือความหมายของค าว่า  “แผนทีแ่ม่บท”  ตามระเบียบน้ี 

ก. แผนท่ีทางอากาศ 

ข. แผนท่ีประเทศไทย 

ค. แผนท่ีต าบล 
ง. แผนท่ีเบ้ืองตน้ของแต่ละเขตยอ่ยหน่ึงๆ ท่ีจดัท าข้ึนจากระวางท่ีดิน ซ่ึงอยูใ่นเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !  “แผนทีแ่ม่บท” หมายความว่า แผนท่ีเบ้ืองตน้ของแต่ละเขตยอ่ยหน่ึงๆ ท่ีจดัท าข้ึนจากระวางท่ีดิน ซ่ึงอยูใ่นเขตขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการนาเดินส ารวจขอ้มลูภาคสนามและการจดัท าแผนท่ีภาษี 
 

ขอ้   335   ในการแบ่งพ้ืนท่ีเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยใชแ้นวถนน คู คลอง ลกัษะทางธรรมชาติ ในการจดัท าเขตยอ่ย 

เม่ือด าเนินการจดัท าเขตยอ่ย  ตอ้งไม่เกินก่ีเขตยอ่ย 

ก.  20  เขตยอ่ย 

ข. 25   เขตยอ่ย 

ค. 26  เขตยอ่ย 

ง. 30  เขตยอ่ย 

เฉลย  ค. 

ช้ีทริค !   “เขต” หมายความว่า การจดัแบ่งพ้ืนท่ีเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชแ้นวถนน คู คลอง ลกัษณะทางธรรมชาติ
อ่ืนๆ หรือแนวขอบเขตของแปลงท่ีดินออกเป็นเขตต่างๆ มีขนาดและรูปร่างตามความเหมาะสม แต่ทั้งน้ีในเขตหน่ึงๆ เม่ือจดัทาเขต
ยอ่ยจะตอ้งไม่เกิน ๒๖ เขตยอ่ย ช่ือเขตก าหนดดว้ยตวัเลขสองหลกัเร่ิมจากเลข ๐๑ เรียงตามลาดบั 
 
ขอ้  336  ขอใดคือความหมายของ ค าว่า  เลขประจ าแปลงทีด่ิน  ตามระเบียบน้ี 

ก. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขสามหลกั 

ข. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขส่ีหลกั 

ค. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขห้าหลกั 

ง. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขหกหลกั 

เฉลย  ก. 

ช้ีทริค !   “เลขประจ าแปลงทีด่ิน” หมายความว่า หมายเลขแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดดว้ยเลขสามหลกั โดย
 เร่ิมจากเลข ๐๐๑ เรียงตามลาดบัจากซา้ยไปขวาและจากบนลงล่าง 
 
ขอ้ 337    ขอใดคือความหมายของ ค าว่า  เลขประจ าแปลงทีด่ิน  ตามระเบียบน้ี 

ก. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขสามหลกั 

ข. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขส่ีหลกั 
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ค. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขห้าหลกั 

ง. เลขแปลงท่ีดินแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดตวัเลขหกหลกั 

เฉลย  ก. 

ช้ีทริค !   “เลขประจ าแปลงทีด่ิน” หมายความว่า หมายเลขแสดงล าดบัแปลงท่ีดินในเขตยอ่ย ก าหนดดว้ยเลขสามหลกั โดย
 เร่ิมจากเลข ๐๐๑ เรียงตามลาดบัจากซา้ยไปขวาและจากบนลงล่าง 
 
ขอ้   338    รหัสแปลงทีด่ิน  ตามความหมายตามระเบียบน้ี  ประกอบดว้ย 

ก. เลขเขตนาหนา้  

ข. ตามดว้ยตวัอกัษรเขตยอ่ย 

ค. เลขประจ าแปลงท่ีดิน 

ง. ถูกทุกขอ้ง 

เฉลย  ง. 

ช้ีทริค !   รหัสแปลงทีด่ิน” หมายความว่า ช่ือเรียกแปลงท่ีดินในระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย เลขเขตนา

หนา้ ตามดว้ยตวัอกัษรเขตยอ่ย และเลขประจ าแปลงท่ีดิน 

 

ขอ้  339   คณะกรรมการอ านวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นจงัหวดั”  มีใครเป็นประธาน 
ก. ผูว้่าราชการจงัหวดั 

ข. นายอ าเภอ 

ค. รองผูว้่าราชการจงัหวดั 

ง. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

เฉลย  ค. 

ช้ีทริค !   ขอ้ ๖ ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการอ านวยการแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นจงัหวดั” ประกอบดว้ย 

(๑) รองผู้ว่าราชการจงัหวดั ประธานกรรมการ 
(๒) เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั กรรมการ 
(๓) ป่าไมจ้งัหวดั กรรมการ 
(๔) ธนารักษพ้ื์นท่ีจงัหวดั กรรมการ 
(๕) พาณิชยจ์งัหวดั กรรมการ 
(๖) ผูแ้ทนเทศบาล กรรมการ 
(๗) ผูแ้ทนเมืองพทัยา กรรมการ 

   ฯลฯ 

 

ขอ้  340   ขอ้ใด คือ อ  านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการอ านวยการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น   
ก.  พิจารณาคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เสนอผูว้่า

ราชการจงัหวดัแต่งตั้งเป็นศนูยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น โดยก าหนดจ านวนให้เหมาะสมกบั
จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
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ข. ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย 

ค. สนบัสนุน ให้ค าปรึกษาแนะนา ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัศนูยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

  ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 

ช้ีทริค !    ขอ้ ๗ ให้คณะกรรมการอ านวยการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นจงัหวดัมีอ  านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณาคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เสนอผูว้่า

ราชการจงัหวดัแต่งตั้งเป็นศนูยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น โดยก าหนดจ านวนให้เหมาะสมกบั
จ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 

(๒) ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้การจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย 

(๓) สนบัสนุน ให้ค าปรึกษาแนะนา ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัศนูยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
 
ขอ้   341    คณะกรรมการด าเนินงานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบดว้ยใครบา้ง 
 ก. รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

ข. ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
ค. หวัหนา้หน่วยงานช่าง   
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 

ช้ีทริค !     ขอ้ ๘ ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการด าเนินงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
ประกอบดว้ย 

 (๑) รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประธานกรรมการท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย 
(๒) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รองประธานกรรมการ 
(๓) หัวหนา้หน่วยงานช่าง กรรมการ 
(๔) หัวหนา้หน่วยงานสาธารณสุข กรรมการ 
(๕) หัวหนา้งานทะเบียนราษฎร กรรมการ 
(๖) หัวหนา้หน่วยงานคลงั กรรมการและเลขานุการ 
(๗) หัวหนา้ฝ่ายพฒันารายไดห้รือ กรรมการและหวัหนา้งานผลประโยชน์หรือ ผูช่้วยเลขานุการหัวหนา้งานจดัเก็บรายได้
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 
(๘) หัวหนา้ฝ่ายหรือหัวหนา้งานแผนท่ีภาษี 
  

ขอ้  342   ตามระเบียบน้ี  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการจดัท าแผนท่ีภาษีภายในก่ีวนั 
ก.  90  วนั 
ข. 120 วนั 
ค. 150 วนั 
ง.  180 วนั 
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เฉลย  ง. 

ช้ีทริค !      ขอ้ 11 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาเนินการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนั นบั
แต่วนัท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบบัน้ีบงัคบัใช ้หรือภายในหน่ึงร้อย แปดสิบวนั นบัแต่วนัท่ีมีพระราชบญัญติั พระราช
กฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตั้ง หรือเปล่ียนแปลงเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลบงัคบัใช ้โดยให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือจ่ายขาดเงินสะสมตามความจ าเป็น 
   
ขอ้   343   ขอ้ใดคือขั้นตอนในการจดัท าแผนท่ีแม่บท 

ก. ตรวจสอบแนวเขต 
ข. แบ่งพ้ืนท่ีในแผนท่ีแนวเขต 
ค. แบ่งพ้ืนท่ีเป็นเขตยอ่ย 
ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย  ง. 

ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๓ การจดัท าแผนท่ีแม่บท ให้ด าเนินการดงัน้ี 
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนท่ีเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ถูกตอ้งตรงตามแผนท่ีทา้ยกฎหมายหรือพระราช

กฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(๒) แบ่งพ้ืนท่ีในแผนท่ีแนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเป็นเขตและในแต่ละเขตให้แบ่งออกเป็นเขตยอ่ย 
(๓) จดัท าตารางระวางท่ีดินทาบทบัแผนท่ีแนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชข้อ้มลูระวางท่ีดินจาก

ส านกังานท่ีดินจงัหวดัหรืออ าเภอ เพ่ือให้ทราบรายช่ือระวางทั้งหมดในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในมาตราส่วนท่ีเหมาะสม 
(๔) จดัท าแนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระวางท่ีดิน ท่ีอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕) แบ่งเขตในระวางท่ีดินภายในแนวเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแต่ละเขตให้แบ่งเป็นเขตยอ่ย 
(๖) แผนท่ีแม่บทของเขตยอ่ยหน่ึงให้ใชม้าตราส่วน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ เป็นหลกั กรณีเขตยอ่ยใดไม่สามารถใชม้าตราส่วน

ดงักล่าวได ้อาจจะปรับยอ่หรือขยายไดโ้ดยใชม้าตราส่วนท่ีเหมาะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้   344    แผนท่ีแม่บทให้มาตราส่วนเท่าใด 

ก.  1  :  4000 
ข. 1  :  1000 
ค. 1  :  2000 
ง. 1  :  5000 

เฉลย   ข. 

ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๓ การจดัท าแผนท่ีแม่บท ให้ด าเนินการดงัน้ี 
    ฯลฯ 

 (๖) แผนท่ีแม่บทของเขตยอ่ยหน่ึงให้ใชม้าตราส่วน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ เป็นหลกั กรณีเขตยอ่ยใดไม่สามารถใชม้าตราส่วน
ดงักล่าวได ้อาจจะปรับยอ่หรือขยายไดโ้ดยใชม้าตราส่วนท่ีเหมาะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
ขอ้   345    ในการส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทด าเนินการส ารวจขอ้มลูใดบา้ง 

ก. ขอ้มลูท่ีดิน 
ข. ขอ้มลูแนวเขตการปกครอง 
ค. ขอ้มลูระวางท่ีดิน 
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ง. ขอ้มลูเลขท่ีดิน 
เฉลย  ก. 

ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 
(๑) ขอ้มลูท่ีดิน ให้ใชแ้บบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ีในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียด

ของท่ีดิน ลกัษณะการใช ้และการใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดิน ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
ท่ีดิน ๑ แปลง 

(๒) ขอ้มลูโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้ใชแ้บบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง (ผ.ท.2) ตามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างการใชป้ระโยชน์และจดัทาผงับริเวณท่ีตั้งโรงเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสร้างบนแปลงท่ีดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างของเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างแต่ละราย 

(๓) ขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ใชแ้บบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้าย ช่ือและท่ีอยูข่องเจา้ของป้ายหรือ ผูค้รอบครองป้าย และจดัเก็บรวบรวม
รายละเอียดของลกัษณะกิจการประกอบการคา้ท่ีตอ้งขออนุญาต ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบบั ให้
ใชบ้นัทึกรายการรายละเอียดเก่ียวกบัป้ายหรือใบอนุญาตต่างๆ ของเจา้ของป้ายหรือใบอนุญาตแต่ละราย 

(๔) จดัท าผงับริเวณแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างบนแปลงท่ีดิน โดยใชม้าตราส่วนท่ีเหมาะสมและ
วางทิศไวใ้ห้ชดัเจนเอกสารขอ้มลูภาคสนามท่ีทาการบนัทึกขอ้มลู ให้รวบรวมเก็บไวด้ว้ยกนัตามรายแปลงท่ีดิน 
 
ขอ้   346   ผ.ท. 1  คือแบบใด 

ก. แบบส ารวจขอ้มลูภาษีโรงเรือน 
ข. แบบส ารวจขอ้มลูภาษีป้าย 
ค. แบบส ารวจข้อมูลทีด่ิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

เฉลย  ก. 
ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 

(๑) ข้อมูลทีด่ิน ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกีย่วกบัทีด่ิน (ผ.ท.1) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ีในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียด
ของท่ีดิน ลกัษณะการใช ้และการใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดิน ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
ท่ีดิน ๑ แปลง 
 
ขอ้ 347     ผ.ท. 2  คือแบบใด 

ก. แบบส ารวจขอ้มลูโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
ข. แบบส ารวจขอ้มลูภาษีป้าย 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

 
เฉลย  ก. 
ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 

(๒) ข้อมูลโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง (ผ.ท.2) ตามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างการใชป้ระโยชน์และจดัทาผงับริเวณท่ีตั้งโรงเรือนหรือ
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ส่ิงปลูกสร้างบนแปลงท่ีดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั
โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างของเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างแต่ละราย 

  
ขอ้  348    ผ.ท. 3  คือแบบใด 

ก. แบบส ารวจขอ้มลูโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
ข. แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

 
เฉลย  ก. 
ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 

๓) ข้อมูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกีย่วกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ี 
ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้าย ช่ือและท่ีอยูข่องเจา้ของป้ายหรือ ผูค้รอบครองป้าย และจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของ
ลกัษณะกิจการประกอบการคา้ท่ีตอ้งขออนุญาต ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายการ
รายละเอียดเก่ียวกบัป้ายหรือใบอนุญาตต่างๆ ของเจา้ของป้ายหรือใบอนุญาตแต่ละราย 

  
 
ขอ้ 349     ผ.ท. 3  คือแบบใด 

ก. แบบส ารวจขอ้มลูโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
ข. แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

 
เฉลย  ก. 
ช้ีทริค ! ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ให้ใชแ้ผนท่ีแม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มลู ดงัน้ี 

๓) ข้อมูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบส ารวจข้อมูลเกีย่วกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ี 
ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้าย ช่ือและท่ีอยูข่องเจา้ของป้ายหรือ ผูค้รอบครองป้าย และจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของ
ลกัษณะกิจการประกอบการคา้ท่ีตอ้งขออนุญาต ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายการ
รายละเอียดเก่ียวกบัป้ายหรือใบอนุญาตต่างๆ ของเจา้ของป้ายหรือใบอนุญาตแต่ละราย 
 
ขอ้  350    ผ.ท. 4  คือแบบใด 

ก.  แบบทะเบียนทรัพย์สิน   
ข.  แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. แบบประเมินภาษี 

 
เฉลย  ก. 
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ช้ีทริค !  ขอ้ ๑๗ การจดัทาทะเบียนทรัพยสิ์น ให้ใชข้อ้มูลในแบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดินโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสร้าง ป้ายและการ
ประกอบการคา้ซ่ึงไดจ้ากการส ารวจขอ้มลูภาคสนามท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบแลว้บนัทึกลงในแบบทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นรายบุคคล 
ตามแบบทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ทา้ยระเบียบน้ี 

ให้หัวหนา้หน่วยงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงลายมือช่ือ วนั เดือน และปีก ากบัไวท้า้ยรายการทุกรายการ
ในทะเบียนทรัพยสิ์น 
 
ขอ้  351    ผ.ท. 5  คือแบบใด 

ก.  แบบทะเบียนทรัพยสิ์น   
ข.  แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบส ารวจขอ้มลูท่ีดิน 
ง. ทะเบียนคุมผูช้าระภาษี   

เฉลย  ง. 
ช้ีทริค !   ขอ้ ๑๘ ให้หน่วยงานคลงัตรวจสอบรายการทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์น หากเจา้ของทรัพยสิ์นรายใดมีทรัพยสิ์นอยูใ่น
ข่ายตอ้งเสียภาษี ให้จดัทาทะเบียนคุมผูช้าระภาษีของเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นตามแบบทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.5) ทา้ยระเบียบน้ี 
 
 
ขอ้  352    ผ.ท. 17  คือแบบใด 

ก.  แบบทะเบียนทรัพยสิ์น   
ข.  แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบข้อมูลประมาณการเสียภาษี 
ง. ทะเบียนคุมผูช้าระภาษี   

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !   ขอ้ ๑๙ ให้หน่วยงานคลงัจดัท าบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษีตามแบบบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์น
และทะเบียนคุมผูช้าระภาษี (ผ.ท.6) ทา้ยระเบียบน้ี และบญัชีคุมแปลงท่ีดินและขอ้มลูการประมาณการเสียภาษีตามรายเขตยอ่ยตาม
แบบบญัชีคุมแปลงท่ีดินและข้อมูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ทา้ยระเบียบน้ี 
 
ขอ้  353    ผ.ท. 17  คือแบบใด 

ก.  แบบทะเบียนทรัพยสิ์น   
ข.  แบบส ารวจขอ้มลูป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ 
ค. แบบข้อมูลประมาณการเสียภาษี 
ง. ทะเบียนคุมผูช้าระภาษี   

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !   ขอ้ ๑๙ ให้หน่วยงานคลงัจดัท าบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีตามแบบบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์น
และทะเบียนคุมผูช้าระภาษี (ผ.ท.6) ทา้ยระเบียบน้ี และบญัชีคุมแปลงท่ีดินและขอ้มลูการประมาณการเสียภาษีตามรายเขตยอ่ยตาม
แบบบญัชีคุมแปลงท่ีดินและข้อมูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ทา้ยระเบียบน้ี 
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ขอ้  354    ในการจดัท าแผนท่ีภาษีให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปรับปรุงขอ้มลูผูอ้ยูใ่นข่ายตอ้งช าระภาษีตามทะเบียนคุมผูช้  าระ
ภาษีทราบก่อนเดือนใดของปีภาษี   

ก. เดือนตุลาคม 
ข. เดือนธนัวาคม 
ค. เดือนมกราคม 
ง. เดือนสิงหาคม 

เฉลย   ค. 
ช้ีทริค !    ขอ้ ๒๑ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปรับปรุงขอ้มลูให้พร้อมสมบรูณ์และแจง้เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งช าระ
ภาษีตามทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีทราบก่อนเดือนมกราคมของปีภาษี 
 
ขอ้      ทรัพยสิ์นทุกรายการท่ีอยูใ่นข่ายไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งช าระภาษี ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบตอ้งด าเนินการอยา่งไร  

ก. ให้ท  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีเหลืองท่ีมุมขวาดา้นบนของทะเบียนทรัพยสิ์น 
ข. ให้ท าเคร่ืองหมายด้วยกระดาษสีแดงทีมุ่มขวาด้านบนของทะเบียนทรัพย์สิน 
ค. ให้ท  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีแดงท่ีมุมขวาดา้นบนของทะเบียนทรัพยสิ์น 
ง. ให้ท  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีแดงท่ีมุมดา้นล่างของทะเบียนทรัพยสิ์น 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !     ขอ้ ๒๔ ทะเบียนทรัพยสิ์นฉบบัใด ท่ีมีทรัพยสิ์นทุกรายการ อยูใ่นข่ายไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งช าระภาษี ให้ท  า
เคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีแดงทีมุ่มขวาด้านบนของทะเบียนทรัพย์สินและตอ้งท าการตรวจสอบใหม่ทุกปีก่อนถึงปีภาษี หากอยูใ่น
ข่ายตอ้งเสียภาษีให้ด าเนินการตามขอ้ ๑๘ 
  
ขอ้   355   กรณีมีผูม้าขอคดัลอกส าเนาขอ้มลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฏหมายใด  

ก. พระราชบญัญติั อ  านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ข. พระราชบัญญตั ิข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
ค. พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการตรวจสอบภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 

เฉลย   ข. 
ช้ีทริค !      ขอ้ ๒๗ ในกรณีท่ีผูใ้ดมาขอคดัลอกหรือส าเนาขอ้มลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมได ้โดยออกเป็นขอ้บญัญติั ส าหรับอตัราค่าธรรมเนียมให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูพิ้จารณาและก าหนดตาม
ความเหมาะสม แต่ทั้งน้ีให้อยูภ่ายใตก้ฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 
ขอ้  356    เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบตอ้งด าเนินการปรับปรุงแผนท่ีภาษีเพ่ือส่งให้ขอ้มลูให้กบัหัวหนา้หน่วยงานคลงัภายในวนัท่ีเท่าใด
ของทุกเดือน  

ก.  ภายในวนัท่ีห้าของทุกเดือน 
ข. ภายในวนัท่ีสิบ ของทุกเดือน 
ค. ภายในวนัท่ีสิบห้า ของทุกเดือน 
ง. ภายในวนัท่ีสามสิบ ของทุกเดือน 
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เฉลย   ก. 
ช้ีทริค !     ขอ้ ๒๙ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับขอ้มลูภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานการเปล่ียนแปลงขอ้มลูส่ง
ให้หน่วยงานคลงั เพ่ือปรับขอ้มลูในแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นภายในวันทีห้่าของทุกเดือนกรณีมีปัญหาอุปสรรคในการปรับ
ขอ้มลู ให้หน่วยงานคลงัเสนอคณะกรรมการตามขอ้ ๘ พิจารณาตามอ านาจหนา้ท่ี 
 
ขอ้  357  ในการเก็บเอกสารแบบส ารวจเก่ียวกบัท่ีดิน ควรจดัให้มีการจดัเก็บรวบรวมในแฟ้ม โดยจดัเก็บท่ีดินแรงเป็นรายเขตยอ่ย
และ 
เขตล าดบัแฟ้มละไม่เกินเท่าใด 

ก. แฟ้มละ  150  แปลงท่ีดิน 
ข. แฟ้มละ  100  แปลงท่ีดิน 
ค. แฟ้มละ  150  แปลงท่ีดิน 
ง. แฟ้มละ  200  แปลงท่ีดิน 

เฉลย  ข. 
ช้ีทริค !     ขอ้ ๓๑ แบบส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีดิน โรงเรือน ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ พร้อมทั้งเอกสารท่ีใชใ้นการจดั
ทาและเอกสารท่ีใชใ้นการปรับขอ้มลู ให้จดัเก็บรวบรวมเป็นรายแปลงท่ีดิน ในแฟ้มเรียงตามล าดบัรหัสแปลงท่ีดินและรวมไวใ้น
แฟ้มโดยให้มีจานวนตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน แฟ้มละหน่ึงร้อยแปลงท่ีดินเรียงเป็นรายเขตยอ่ยและเขตตามล าดบั 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าการปรับขอ้มูล การใชแ้ละการ
เก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของเทศบาลและเมืองพทัยา พ.ศ. ๒๕๓๗ อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพทัยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ้ ๒[๑] ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า การปรับขอ้มูล การใชแ้ละ การเก็บรักษาแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของเทศบาลและเมืองพทัยา พ.ศ. ๒๕๓๗บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาสัง่อ่ืนๆ ใน
ส่วนที่ไดก้  าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ ๔ ในระเบียบน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความวา่ เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล เมืองพทัยา และองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจดัตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 
“ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความวา่ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินซ่ึงกระทรวงมหาดไทยหรือจงัหวดัไดแ้ต่งตั้งใหมี้หนา้ที่ใหค้  าแนะนาช่วยเหลือสนบัสนุนหรือติดตามผล
การด าเนินการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความวา่ นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล นายกเมืองพทัยา และ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจดัตั้งขึ้น 

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความวา่ ปลดัเทศบาล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลดัเมือง
พทัยา และปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนทีมี่กฎหมายจดัตั้งขึ้น 

“หัวหน้าหน่วยงานคลัง” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการส านกัการคลงั ผูอ้  านวยการกองคลงั หวัหนา้กองคลงั 
และหวัหนา้ส่วนการคลงั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 

“หัวหน้าหน่วยงานช่าง” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการส านกัการช่าง ผูอ้  านวยการกองช่าง หวัหนา้กองช่าง 
และหวัหนา้ส่วนโยธา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 

“หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข” หมายความวา่ ผูอ้  านวยการส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม หวัหนา้กองสาธารณสุข และหวัหนา้ส่วนสาธารณสุข ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 
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“แผนที่ภาษี” หมายความวา่ แผนที่ที่แสดงต าแหน่ง ลกัษณะ ขนาด ของแปลงที่ดิน อาคาร โรงเรือน ส่ิง
ปลูกสร้าง เสน้ทางคมนาคม แหล่งน ้ า และอ่ืนๆ ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการจดัเก็บ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ และเป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

“ทะเบียนทรัพย์สิน” หมายความวา่ ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพยสิ์นและการใชป้ระโยชน์ ในทรัพยสิ์น 
ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการคา้ของเจา้ของ
ทรัพยสิ์นแต่ละคน 

“ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี” หมายความวา่ ทะเบียนที่แสดงรายการช าระภาษีของเจา้ของทรัพยสิ์นผูอ้ยูใ่น
ข่ายตอ้งชาระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

“แผนที่แม่บท” หมายความวา่ แผนที่เบื้องตน้ของแต่ละเขตยอ่ยหน่ึงๆ ที่จดัท าขึ้นจากระวางที่ดิน ซ่ึงอยูใ่น
เขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการน าเดินส ารวจขอ้มูลภาคสนามและการจดัท าแผนที่
ภาษ ี

“เขต” หมายความวา่ การจดัแบ่งพื้นที่เขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชแ้นวถนน คู คลอง ลกัษณะ
ทางธรรมชาติอ่ืนๆ หรือแนวขอบเขตของแปลงที่ดินออกเป็นเขตต่างๆ มีขนาดและรูปร่างตามความเหมาะสม แต่
ทั้งน้ีในเขตหน่ึงๆ เม่ือจดัทาเขตยอ่ยจะตอ้งไม่เกิน ๒๖ เขตยอ่ย ช่ือเขตก าหนดดว้ยตวัเลขสองหลกัเร่ิมจากเลข ๐๑ 
เรียงตามลาดบั 

“เขตย่อย” หมายความวา่ การจดัแบ่งพื้นที่ภายในเขต โดยใชแ้นวถนน คู คลอง หรือลกัษณะทางธรรมชาติ
อ่ืนๆ ในกรณีที่ไม่มีลกัษณะทางธรรมชาติใหใ้ชแ้นวขอบเขตของแปลงที่ดินแบ่งออกเป็นเขตยอ่ยต่างๆ มีขนาดและ
รูปร่างตามความเหมาะสมภายในกรอบกระดาษไขมาตรฐาน A 1 ช่ือเขตยอ่ยก าหนดดว้ยอกัษร A ถึง Z เรียงตาม 
ล าดบั 

“เลขประจ าแปลงที่ดิน” หมายความวา่ หมายเลขแสดงล าดบัแปลงที่ดินในเขตยอ่ย ก าหนดดว้ยเลขสาม
หลกั โดยเร่ิมจากเลข ๐๐๑ เรียงตามลาดบัจากซา้ยไปขวาและจากบนลงล่าง 

“รหัสแปลงที่ดิน” หมายความวา่ ช่ือเรียกแปลงที่ดินในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
ประกอบดว้ย เลขเขตน าหนา้ ตามดว้ยตวัอกัษรเขตยอ่ย และเลขประจ าแปลงที่ดิน 

“ข้อมูลภาคสนาม” หมายความวา่ ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจเก่ียวกบัขอ้มูลที่ดิน ขอ้มูลโรงเรือนและส่ิง
ปลูกสร้างต่างๆ ขอ้มูลป้าย ขอ้มูลการประกอบการคา้และอ่ืนๆ ของแปลงที่ดินแต่ละแปลง 

ขอ้ ๕ ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี ใหมี้อ านาจตีความการปฏิบติัตามระเบยีบน้ี 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิปฏิบตัิ และวนิิจฉยัปัญหา เพือ่ดาเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการและอ านาจหน้าที ่
---------------------------------------------- 

ขอ้ ๖ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกวา่ “คณะกรรมการอ านวยการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นจงัหวดั” ประกอบดว้ย 
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(๑) รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ประธานกรรมการ 
(๒) เจา้พนกังานที่ดินจงัหวดั กรรมการ 
(๓) ป่าไมจ้งัหวดั กรรมการ 
(๔) ธนารักษพ์ื้นที่จงัหวดั กรรมการ 
(๕) พาณิชยจ์งัหวดั กรรมการ 
(๖) ผูแ้ทนเทศบาล กรรมการ 
(๗) ผูแ้ทนเมืองพทัยา กรรมการ 
(๘) ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
(๙) นายอ าเภอ กรรมการ 
(๑๐) ทอ้งถ่ินจงัหวดั กรรมการและเลขานุการ 
(๑๑) หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาทอ้งถ่ิน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งกรรมการตาม (๑) (๖) (๘) และ (๙) ตามที่เห็นสมควร 
ขอ้ ๗ ใหค้ณะกรรมการอ านวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นจงัหวดัมีอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 
(๑) พจิารณาคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มีศกัยภาพในการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งเป็นศูนยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น โดย
ก าหนดจ านวนใหเ้หมาะสมกบัจ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่อยูใ่นความรับผดิชอบ 

(๒) ประสานงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง เพือ่ใหก้ารจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย 

(๓) สนบัสนุน ใหค้  าปรึกษาแนะน า ก ากบัดูแล ตดิตาม และประเมินผลการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัศูนยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

ขอ้ ๘ ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งใหมี้คณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น ประกอบดว้ย 

(๑) รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประธานกรรมการที่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย 
(๒) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รองประธานกรรมการ 
(๓) หวัหนา้หน่วยงานช่าง กรรมการ 
(๔) หวัหนา้หน่วยงานสาธารณสุข กรรมการ 
(๕) หวัหนา้งานทะเบียนราษฎร กรรมการ 
(๖) หวัหนา้หน่วยงานคลงั กรรมการและเลขานุการ 
(๗) หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายไดห้รือ กรรมการและหวัหนา้งานผลประโยชน์หรือ ผูช่้วยเลขานุการหวัหนา้
งานจดัเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 
(๘) หวัหนา้ฝ่ายหรือหัวหนา้งานแผนที่ภาษี กรรมการและและทะเบียนทรัพยสิ์น ผูช่้วยเลขานุการ 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณีใหค้ณะกรรมการตามวรรคหน่ึงมีหนา้ที่ในการจดัท า การปรับขอ้มูล 
การใช ้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นตลอดจนควบคุมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
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ขอ้ ๙ ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งเจา้หนา้ที่เพือ่ปฏิบติังานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(๑) การเตรียมการใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานคลงัและส านกังานปลดัขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
(๒) การจดัท าแผนที่แม่บทใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานช่าง 
(๓) การคดัลอกขอ้มูลที่ดินและการส ารวจภาคสนามใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานช่าง หน่วยงาน

คลงั และหน่วยงานสาธารณสุข 
(๔) การจดัท าแผนที่ภาษีใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานช่าง 
(๕) การจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษีใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานคลงั 
(๖) การปรับปรุงขอ้มูลใหแ้ต่งตั้งจากเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานช่าง หน่วยงานคลงั หน่วยงานสาธารณสุข 

และหน่วยงานทะเบียนราษฎร 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถดาเนินการให้แลว้เสร็จ ตามระยะเวลาที่ก  าหนดในโครงการไดใ้หข้อ

ความเห็นชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดัเพือ่ขยายระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ขอ้ ๑๐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีไ่ดรั้บแต่งตั้งให้เป็นศูนยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิ์นใหเ้จา้หนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นเจา้หนา้ที่ประจ าศูนยส์นบัสนุนการ
ปฏิบตัิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นศูนยส์นบัสนุนการปฏิบตัิงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น มี
หนา้ที่ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้  าแนะน า ในการจดัท า การปรับขอ้มูล การใช ้และการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและช่วยเหลือจงัหวดัในการติดตามผลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

 
หมวด ๒ 

การจัดท าแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
----------------------------------------------- 

ขอ้ ๑๑ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาเนินการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวนั นบัแต่วนัที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบบัน้ีบงัคบัใช ้หรือภายในหน่ึงร้อย แปดสิบวนั นบัแต่วนัที่มี
พระราชบญัญตัิ พระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทยจดัตั้ง หรือเปล่ียนแปลงเขตองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีผลบงัคบัใช ้โดยใหใ้ชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือจ่ายขาดเงินสะสมตามความจ าเป็น 

ขอ้ ๑๒ การด าเนินการตามขอ้ ๑๑ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจจะจา้งพนกังานจา้ง ตามโครงการจดัทา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นไดต้ามความเหมาะสมกบัปริมาณงานและระยะเวลาของโครงการเม่ือจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเสร็จแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจ เพือ่ปฏิบตัิ
หนา้ที่เก่ียวกบัการปรับขอ้มูลและการเก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นก็ได ้

ขอ้ ๑๓ การจดัท าแผนที่แม่บท ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
(๑) ตรวจสอบแนวเขตในแผนที่เขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหถู้กตอ้งตรงตามแผนที่ทา้ยกฎหมาย

หรือพระราชกฤษฎีกาหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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(๒) แบ่งพื้นที่ในแผนที่แนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเป็นเขตและในแต่ละเขตใหแ้บ่ง
ออกเป็นเขตยอ่ย 

(๓) จดัท าตารางระวางที่ดินทาบทบัแผนที่แนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใชข้อ้มูลระวาง
ที่ดินจากส านกังานที่ดินจงัหวดัหรืออ าเภอ เพือ่ใหท้ราบรายช่ือระวางทั้งหมดในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
มาตราส่วนที่เหมาะสม 

(๔) จดัทาแนวเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระวางที่ดิน ที่อยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๕) แบ่งเขตในระวางที่ดินภายในแนวเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแต่ละเขตใหแ้บ่งเป็นเขตยอ่ย 
(๖) แผนที่แม่บทของเขตยอ่ยหน่ึงใหใ้ชม้าตราส่วน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ เป็นหลกั กรณีเขตยอ่ยใดไม่สามารถใช้

มาตราส่วนดงักล่าวได ้อาจจะปรับยอ่หรือขยายไดโ้ดยใชม้าตราส่วนที่เหมาะสมของแต่ละองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

(๗) การจดัท าแผนที่แม่บทใหค้ดัลอกรูปแปลงทีดิ่น เลขที่ดิน และหนา้ส ารวจจากระวางที่ดินที่มีการปรับ
มาตราส่วนตาม (๖) ในแต่ละเขตยอ่ยแลว้ใหก้ าหนดเลขประจ าแปลงที่ดินแต่ละแปลง 

ขอ้ ๑๔ การคดัลอกขอ้มูลที่ดินใหด้าเนินการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั ช่ือเจา้ของที่ดิน ที่อยู ่เลขที่เอกสาร
สิทธ์ิ เลขที่ดิน หนา้ส ารวจ ต าแหน่งที่ตั้ง และจานวนเน้ือที่ของแปลงที่ดินแต่ละแปลงจากระวางแผนที่และสารบบ
ที่ดินของสานกังานที่ดินจงัหวดัหรืออ าเภอบนัทึกลงในแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทา้ย
ระเบียบน้ี 

ขอ้ ๑๕ การส ารวจขอ้มูลภาคสนาม ใหใ้ชแ้ผนที่แม่บทในการนาเดินส ารวจขอ้มูล ดงัน้ี 
(๑) ขอ้มูลที่ดิน ใหใ้ชแ้บบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน (ผ.ท.1) ตามแบบทา้ยระเบียบน้ีในการจดัเก็บ

รวบรวมรายละเอียดของที่ดิน ลกัษณะการใช ้และการใชป้ระโยชน์ของที่ดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน ๑ 
ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัที่ดิน ๑ แปลง 

(๒) ขอ้มูลโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ใหใ้ชแ้บบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง (ผ.ท.2) 
ตามแบบทา้ยระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างการใชป้ระโยชน์และจดั
ทาผงับริเวณที่ตั้งโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง 
๑ ฉบบั ใหใ้ชบ้นัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างของเจา้ของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างแต่ละราย 

(๓) ขอ้มูลป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ใหใ้ชแ้บบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัป้ายและใบอนุญาตต่างๆ (ผ.ท.3) ตาม
แบบทา้ยระเบียบน้ี ในการจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของป้าย ช่ือและที่อยูข่องเจา้ของป้ายหรือ ผูค้รอบครองป้าย 
และจดัเก็บรวบรวมรายละเอียดของลกัษณะกิจการประกอบการคา้ที่ตอ้งขออนุญาต ซ่ึงแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบั
ป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ๑ ฉบบั ให้ใชบ้นัทึกรายการรายละเอียดเก่ียวกบัป้ายหรือใบอนุญาตต่างๆ ของเจา้ของป้าย
หรือใบอนุญาตแต่ละราย 

(๔) จดัท าผงับริเวณแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน โดยใชม้าตราส่วนที่
เหมาะสมและวางทิศไวใ้หช้ดัเจนเอกสารขอ้มูลภาคสนามที่ทาการบนัทึกขอ้มูล ใหร้วบรวมเก็บไวด้ว้ยกนัตามราย
แปลงที่ดิน 



ทีมงานวิชาการบา้นตวิเตอรอ์่างทอง                                                 หนา้ 197 
 

197 

ขอ้ ๑๖ การจดัทาแผนที่ภาษี ใหห้น่วยงานช่างจดัทาแผนที่ภาษีจากขอ้มูลแผนที่แม่บทโดยคดัลอกแปลง
ที่ดินจากแผนที่แม่บทที่ปรับแกไ้ขจากการเดินส ารวจภาคสนาม และจดัเรียงลาดบัเลขประจาแปลงที่ดินใหม่ ลงใน
กระดาษไขมาตรฐาน A 1 ตามแบบแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ทา้ยระเบียบน้ีแผนที่ภาษีจานวนหน่ึงฉบบับรรจุขอ้มูลแปลง
ที่ดินหน่ึงเขตยอ่ย ประกอบดว้ย รูปแปลงที่ดิน เลขประจาแปลงที่ดิน รูปผงัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง และเลขที่
บา้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ วนั เดือน และปี ของผูเ้ขียนกากบัไวด้ว้ย 
ใหห้ัวหนา้หน่วยงานช่างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายเป็น ลายลกัษณ์อกัษรตรวจสอบ
ความถูกตอ้งแลว้ลงลายมือช่ือ วนั เดือน และปี ก ากบัไวด้ว้ย 

ขอ้ ๑๗ การจดัทาทะเบียนทรัพยสิ์น ให้ใชข้อ้มูลในแบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดินโรงเรือนหรือส่ิงปลูก
สร้าง ป้ายและการประกอบการคา้ซ่ึงไดจ้ากการส ารวจขอ้มูลภาคสนามทีไ่ดผ้า่นการตรวจสอบแลว้บนัทึกลงใน
แบบทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นรายบุคคล ตามแบบทะเบียนทรัพยสิ์น (ผ.ท.4) ทา้ยระเบียบน้ี 
ใหห้ัวหนา้หน่วยงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงลายมือช่ือ วนั เดือน และปีก ากบัไวท้า้ยรายการทุก
รายการในทะเบียนทรัพยสิ์น 

ขอ้ ๑๘ ใหห้น่วยงานคลงัตรวจสอบรายการทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์น หากเจา้ของทรัพยสิ์นรายใดมี
ทรัพยสิ์นอยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษี ให้จดัทาทะเบียนคุมผูช้าระภาษีของเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นตามแบบทะเบียนคุมผูช้า
ระภาษ ี(ผ.ท.5) ทา้ยระเบียบน้ี 

ขอ้ ๑๙ ใหห้น่วยงานคลงัจดัท าบญัชีคุมทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษีตามแบบบญัชีคุม
ทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษี (ผ.ท.6) ทา้ยระเบียบน้ี และบญัชีคุมแปลงที่ดินและขอ้มูลการ
ประมาณการเสียภาษีตามรายเขตยอ่ยตามแบบบญัชีคุมแปลงที่ดินและขอ้มูลการประมาณการเสียภาษี (ผ.ท.17) ทา้ย
ระเบียบน้ี 

หมวด ๓ 
การใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
----------------------------------------------- 

ขอ้ ๒๐ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชแ้ผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นขอ้มูลในการจดัเก็บภาษ ี
ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจดัเก็บภาษีใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นธรรมต่อเจา้ของทรัพยสิ์น โดยทุกฝ่ายทุกงาน
ที่เก่ียวขอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบร่วมกนัตามที่หวัหนา้หน่วยงานคลงัมอบหมาย 

ขอ้ ๒๑ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปรับปรุงขอ้มูลใหพ้ร้อมสมบูรณ์และแจง้เจา้ของทรัพยสิ์นที่อยูใ่น
ข่ายตอ้งช าระภาษีตามทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีทราบก่อนเดือนมกราคมของปีภาษี 

ขอ้ ๒๒ เม่ือมีผูม้ายืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี ใหเ้จา้หนา้ที่ผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบจดัเก็บรายไดต้รวจสอบ
รายการขอ้มูลทรัพยสิ์นในแบบแสดงรายการเสียภาษีกบัขอ้มูลทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์นและการประเมินภาษี
ในทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีใหถู้กตอ้ง แลว้เสนอเจา้พนกังานประเมินหากรายการขอ้มูลทรัพยสิ์นในแบบแสดง
รายการเสียภาษีกบัขอ้มูลทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีไม่สอดคลอ้งกนั ใหง้านแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นตรวจสอบ สอบถาม หรือแจง้เป็นหนงัสือถึงผูย้ืน่แบบแสดงรายการเสียภาษี เพือ่แสดง
รายการเพิม่เติมหรือ น าพยานหลกัฐานมาสนบัสนุนขอ้ความในรายการนั้น 
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ขอ้ ๒๓ เจา้พนกังานประเมินตอ้งประเมินภาษีตามรายการทรัพยสิ์นในทะเบียนทรัพยสิ์นและบนัทึกการ
ประเมินภาษีในทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข ให้
หน่วยงานสาธารณสุขประสานงานกบัหน่วยงานคลงั เพือ่ขอขอ้มูลการประกอบกิจการคา้ในทะเบียนทรัพยสิ์นเพือ่
นาไปใชป้ระโยชน์ในการเร่งรัดจดัเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ตามประเภทของกิจการและเม่ือออก
ใบอนุญาตแลว้ใหเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นขอ้บญัญติัหรือขอ้ก าหนดขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

ขอ้ ๒๔ ทะเบียนทรัพยสิ์นฉบบัใด ที่มีทรัพยสิ์นทุกรายการ อยูใ่นข่ายไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งช าระภาษ ีให้
ท  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีแดงที่มุมขวาดา้นบนของทะเบียนทรัพยสิ์นและตอ้งท าการตรวจสอบใหม่ทุกปีก่อน
ถึงปีภาษ ีหากอยูใ่นข่ายตอ้งเสียภาษีใหด้ าเนินการตามขอ้ ๑๘ 

ขอ้ ๒๕ ทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีฉบบัใด ที่มีการชาระภาษีตามรายการของทรัพยสิ์น ที่มีอยูค่รบถว้นทุก
ประเภทแลว้ใหท้  าเคร่ืองหมายดว้ยกระดาษสีเขียวที่มุมขวาดา้นบนของทะเบียนคุมผูช้าระภาษี และถอด
เคร่ืองหมายดงักล่าวออกเม่ือถึงปีภาษีปีใหม่ใหเ้จา้หนา้ที่ผูมี้หนา้ที่รับผดิชอบจดัเก็บรายไดบ้นัทึกรายการยืน่แบบ
แสดงรายการชาระภาษีการแจง้ประเมิน และการช าระเงินค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมลงในทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีให้
ครบถว้น 

ขอ้ ๒๖ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการยืน่แบบแสดงรายการเพือ่ชาระภาษี ใหอ้งคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินคดั
รายช่ือผูท้ี่ยงัไม่มายืน่แบบแสดงรายการเพือ่ชาระภาษี หรือยืน่แบบแลว้ยงัไม่ไดม้าชาระภาษี ใหค้รบถว้น จาก
ทะเบียนคุมผูช้าระภาษี แลว้จดัท าหนงัสือเร่งรัดโดยเร็ว 

ขอ้ ๒๗ ในกรณีที่ผูใ้ดมาขอคดัลอกหรือส าเนาขอ้มูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได ้โดยออกเป็นขอ้บญัญตัิ ส าหรับอตัราค่าธรรมเนียมให้ 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูพ้จิารณาและก าหนดตามความเหมาะสม แต่ทั้งน้ีใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ 

หมวด ๔ 
การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

---------------------------------------- 
ขอ้ ๒๘ เม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นแลว้ใหห้น่วยงานคลงัเป็น

หน่วยงานรับผดิชอบปรับขอ้มูลในแผนที่ภาษีและในทะเบียนทรัพยสิ์นใหเ้ป็นปัจจุบนั อยูเ่สมอกรณีหน่วยงานคลงั
ไม่มีบุคลากรปรับขอ้มูลในแผนที่ภาษี ใหห้น่วยงานช่าง เป็นผูรั้บผดิชอบ 

ขอ้ ๒๙ ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการปรับขอ้มูลภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลส่งใหห้น่วยงานคลงั เพือ่ปรับขอ้มูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นภายในวนัที่หา้ของทุก
เดือนกรณีมีปัญหาอุปสรรคในการปรับขอ้มูล ใหห้น่วยงานคลงัเสนอคณะกรรมการตามขอ้ ๘ พจิารณาตามอ านาจ
หนา้ที่ 

ขอ้ ๓๐ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการขอ้มูลในทะเบียนทรัพยสิ์นให้ใชว้ิธี “ขีดฆ่า” ขอ้ความเดิมดว้ยหมึก
สีแดง แลว้บนัทึกขอ้ความใหม่ ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงลายมือ
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ช่ือ วนั เดือน และปี กากบัไว ้ทั้งขอ้ความที่ไดข้ีดฆ่าและขอ้ความใหม่และเม่ือรายการทรัพยสิ์นเพิ่มขึ้นหรือ
เปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ซ่ึงเขา้ข่ายตอ้งเสียภาษี ใหถ้อดเคร่ืองหมายกระดาษสีแดงตามขอ้ ๒๔ ออกจาก
ทะเบียนทรพัยสิ์น 

 
 

หมวด ๕ 
การเก็บรักษาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

------------------------------------------- 
ขอ้ ๓๑ แบบส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัที่ดิน โรงเรือน ป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ พร้อมทั้งเอกสาร

ที่ใชใ้นการจดัทาและเอกสารที่ใชใ้นการปรับขอ้มูล ใหจ้ดัเก็บรวบรวมเป็นรายแปลงที่ดิน ในแฟ้มเรียงตามล าดบั
รหสัแปลงที่ดินและรวมไวใ้นแฟ้มโดยใหมี้จ านวนตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน แฟ้มละหน่ึงร้อยแปลงที่ดิน
เรียงเป็นรายเขตยอ่ยและเขตตามล าดบั 

ขอ้ ๓๒ ทะเบียนทรัพยสิ์นและทะเบียนคุมผูช้าระภาษี ใหจ้ดัเก็บตามรหสัช่ือเจา้ของทรัพยสิ์นเรียงตาม
ตวัอกัษรและตวัเลข เพือ่ความสะดวกในการจดัเก็บภาษี 

ขอ้ ๓๓ แผนที่ภาษีตน้ฉบบั ใหจ้ดัเก็บเรียงตามล าดบัเขตและเขตยอ่ย หา้มน าออกใช ้เวน้แต่กรณีน าไปเพือ่
พมิพห์รือท าส าเนาคู่ฉบบั หรือเพือ่แกไ้ขปรับปรุงเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัขอ้มูล ในแผนที่ภาษีฉบบันั้น 

ขอ้ ๓๔ ใหง้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น หน่วยงานคลงั หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการเก็บรักษา มิใหมี้การท าลายหรือท าใหสู้ญหายแก่เอกสารในแฟ้มขอ้มูลแปลงที่ดิน ทะเบียนทรัพยสิ์น 
ทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีและแผนที่ภาษี 

เม่ือนาแผนที่ภาษีหรือทะเบียนทรัพยสิ์นไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน และไดด้าเนินการแลว้เสร็จ ใหน้าส่งคืน
เจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบโดยเร็ว 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดยงัไม่ไดก้  าหนดโครงสร้างงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ให้
หวัหนา้หน่วยงานคลงัออกค าสัง่แต่งตั้งใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีหนา้ที่รับผดิชอบ 

ขอ้ ๓๕ ทะเบียนทรัพยสิ์นที่ไดจ้  าหน่ายรายการทรัพยสิ์นหมดส้ินแลว้ และไม่มีภาษีคา้งช าระใหแ้ยกเก็บไว ้
รวมทั้งทะเบียนคุมผูช้  าระภาษีของเจา้ของทรัพยสิ์นดงักล่าว เม่ือครบหน่ึงปีใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ เพือ่ตรวจสอบ
และควบคุมการท าลาย 
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บทเฉพาะกาล 
-------------------------------------- 

ขอ้ ๓๖ เทศบาลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นศูนยส์นบัสนุนการปฏิบติังานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
ก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นศูนยป์ฏิบติังานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นตามระเบียบน้ี 

ขอ้ ๓๗ การจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ไดด้ าเนินการอยู่
ก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นการด าเนินการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พลเอก สุรยทุธ ์จุลานนท ์

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพเิศษ ๓๐ ง/หนา้ ๑/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๑__ 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งประเภท     วชิาการ 
สายงาน      วชิาการจดัเก็บรายได ้
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบติังานเก่ียวกบังานวชิาการจดัเก็บรายได ้ซ่ึงมีลกัษณะงานทีป่ฏิบตัิ
เก่ียวกบัการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจดัเก็บภาษีต่าง ๆ วธีิการจดัเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายไดอ่ื้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การตรวจรับแบบแสดงรายการคาร้องหรือคา
ขอของผูเ้สียภาษีและค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คาร้อง คาขอของ ผูเ้สียภาษีให้เหมาะสม รับชาระ
เงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบญัชี จดัทาทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลกัฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายไดอ่ื้น ๆ ออกหมายเรียกและหนงัสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรักษา และนาส่งเงินเป็น
ตน้ และปฏิบติังานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
ช่ือต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดบัของต าแหน่งดงัน้ี 
นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้  ระดบัปฏิบตัิการ 
นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้  ระดบัช านาญการ 
นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้  ระดบัช านาญการพเิศษ 
นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้  ระดบัเช่ียวชาญ 
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ต าแหน่งประเภท   วชิาการ 
ช่ือสายงาน    วชิาการจดัเก็บรายได ้
ช่ือต าแหน่งในสายงาน   นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้
ระดับต าแหน่ง    ระดบัปฏิบตัิการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบตัิงานในฐานะผูป้ฏิบตัิงานระดบัตน้ ที่ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทางาน 
ปฏิบติังานเก่ียวกบังานวชิาการภาษี การจดัเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายไดอ่ื้นๆภายใตก้ารกากบั แนะนา 
ตรวจสอบ และปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
โดยมีลกัษณะงานที่ปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ช่วยรวบรวมขอ้มูล ศึกษา วเิคราะห์ เก่ียวกบัการปกครองเปล่ียนแปลงของสงัคม โดยเฉพาะทางดา้น

เศรษฐกิจเบื้องตน้ เพือ่นาขอ้มูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจดัเก็บ หรือปรับปรุงอตัรา
ภาษ ีค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้นๆ ใหมี้ความเหมาะสม 

1.2 รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายไดอ่ื้นๆของรัฐและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพือ่ใหท้ราบวา่การเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายไดอ่ื้นๆ สามารถท าไดจ้านวนเท่าไร อนัจะนาไปสู่การ
คาดประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณ ถดัไปได ้

1.3 ร่วมส ารวจพื้นที่กบักองช่าง กองสาธารณสุขและส่วนราชการต่าง ๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลของผูป้ระกอบ
กิจการ หรือผูท้ี่อยูใ่นข่ายตอ้งชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ และติดตามจดัทาหนงัสือเตือด
ผูป้ระกอบการในข่ายชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาชาระเพือ่แจง้ใหผู้เ้สียภาษีทราบ 

1.4 จดัเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทัว่ไปฯ เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานในการรับเงินของ
หน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหน้ีและผูท้ีอ่ยูใ่นข่ายการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกหน้ี
คา้งชาระใหม้าชาระภาษีใหค้รบถว้นรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพยสิ์นและเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา
เพือ่ใชใ้นการประเมินและค านวณภาษี 

1.5 จดัทารายงานเก่ียวกบัรายได ้และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบังานจดัเก็บ เพือ่พร้อมที่จะปรับปรุงขอ้มูลให้
ถูกตอ้ง ทนัสมยั และใชเ้ป็นขอ้มูลทางสถิติในการประมวลผลจากจดัเก็บรายได ้

1.6 รวบรวมขอ้มูลทีอ่อกส ารวจลงในขอ้มูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ
นามาประกอบการจดัเก็บรายไดใ้หถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

1.7 ควบคุมการจดัทาคาสัง่ ประกาศเก่ียวกบัทรัพยสิ์นประเภทต่าง ๆ เพือ่ใหป้ระชาชนมายืน่แบบชาระภาษี
ตรงตามก าหนดเวลาและใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจดัท า รวบรวม ขอ้มูลส่งงานนิติการในการ
ติดตามลูกหน้ีคา้งชาระ เพือ่ดาเนินการตามกฎหมาย 
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1.8 ส่งเสริมจดัทาป้ายประชาสมัพนัธ์ หนงัสือประชาสมัพนัธ์ ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพือ่ใหป้ระชาชน
รับรู้เก่ียวกบัการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

1.9 จดัทาระบบฐานขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลทะเบยีนทรัพยสิ์นทั้งหมดที่อยูใ่นข่ายชาระภาษีลงในระบบ
ฐานขอ้มูล เพือ่เป็นขอ้มูลในการจดัเก็บภาษีและตรวจสอบไดร้วดเร็วขึ้น 

1.10 รับคาร้องเก่ียวกบัการพจิารณาอุทธรณ์ภาษี เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูช้าระภาษี และศึกษาขอ้
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เพือ่ใชจ้ดัเก็บภาษีอยา่งถูกตอ้งโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.11 ช่วยควบคุมการจดัเก็บภาษีอากร ซ่ึงไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงทอ้งที่ ภาษีป้าย 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทานา้แขง็ เพือ่การคา้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใชเ้คร่ืองขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรคค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
มูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนส่ิงปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองสาเนาทะเบียน
ราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามเทศบญัญตัิ ค่าปรับผูล้ะเมิดกฎหมายและเทศบญัญติั คา่อากรการฆ่าสตัว ์
ค่าธรรมเนียมโรงพกัสตัว ์ค่ารับจา้งฆ่าสตัว ์ค่าเช่าอาคารพาณิชย ์ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย 
ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองคก์ารบริหารส่วนตาบลและเงินฝาก
ธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภณัฑ ์คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการทางานที่รับผดิชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพือ่ให้

การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิที่ก  าหนด 
2.2 วางแผนการจดัเก็บรายได ้และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพือ่ใหก้ารจดัเก็บรายได ้ครบถว้น ถูกตอ้งและเป็น

ธรรมแก่ประชาชน 
2.3 วางแผนและร่วมดาเนินการในการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บภาษีทอ้งถ่ิน

และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
2.4 วางแผนและร่วมด าเนินการในการน าเทคโนโลยสีาระสนเทศมาใชใ้นการใหบ้ริการจดัเก็บรายได ้

เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูช้าระภาษี 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทางานร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมือและ

ผลสมัฤทธ์ิตามที่ก  าหนดไว ้
3.2 ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่สร้างความ

เขา้ใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
3.3 ประสานงานและใหค้  าแนะน ากบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งและ ผูช้  าระภาษี เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิ

ตามที่ก  าหนดไว ้
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4. ด้านการบริการ 
4.1 ใหค้  าปรึกษา แนะน า สนบัสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่ให้สามารถด าเนินการ

ดา้นภาษีอากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
4.2 ตอบปัญหาและช้ีแจงขอ้ซกัถามของประชาชนเก่ียวกบังานจดัเก็บรายได ้เพือ่ใหป้ระชาชนรับทราบ

ขอ้มูล ความรู้ต่างๆและนาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
4.3 จดัท าระบบสารสนเทศ เพือ่เพิม่ช่องทางในการรับชาระภาษีและจดัเก็บภาษีนอกพื้นที่ เพือ่อ  านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนผูเ้สียภาษี 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1. ไดรั้บปริญญาตรีหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนที่เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั ในสาขาวชิาหรือทาง บญัชี 

พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจดัการการคลงั บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวชิาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดวา่ใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได ้

2. ไดรั้บปริญญาโทหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนที่เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั ในสาขาวชิาหรือทาง บญัชี 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจดัการการคลงั บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวชิาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดวา่ใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได ้

3. ไดรั้บปริญญาเอกหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนที่เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั ในสาขาวชิาหรือทาง บญัชี 
พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจดัการการคลงั บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวชิาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ก าหนดวา่ใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะสาหรับต าแหน่งน้ีได ้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบดว้ย 
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผดิชอบ) ระดบั 1 
1.2 ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผดิชอบ) ระดบั 1 
1.3 ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชดาริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ระดบั 1 
1.4 ความรู้เร่ืองการจดัการความรู้ ระดบั 1 
1.5 ความรู้เร่ืองระบบการจดัการองคก์ร ระดบั 1 
1.6 ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ ระดบั 1 
1.7 ความรู้เร่ืองการทางบการเงินและงบประมาณ ระดบั 2 
1.8 ความรู้เร่ืองระบบการบริหารงานการคลงัภาครัฐ 
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ระดบั 1 
1.9 ความรู้เร่ืองบญัชีและระบบบญัชี ระดบั 2 
1.10 ความรู้เร่ืองจดัซ้ือจดัจา้งและกฎระเบียบพสัดุ ระดบั 2 
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2. ทกัษะที่จ  าเป็นประจ าสายงาน ประกอบดว้ย 

2.1 ทกัษะการบริหารขอ้มูล ระดบั 1 
2.2 ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์ ระดบั 1 
2.3 ทกัษะการประสานงาน ระดบั 1 
2.4 ทกัษะการบริหารโครงการ ระดบั 1 
2.5 ทกัษะในการส่ือสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้ ระดบั 1 
2.6 ทกัษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดบั 1 
2.7 ทกัษะการเขียนหนงัสือราชการ ระดบั 1 

3. สมรรถนะที่จ  าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
3.1 สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ระดบั 1 
3.1.2 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจริยธรรม ระดบั 1 
3.1.3 ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน ระดบั 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดบั 1 
3.1.5 การทางานเป็นทีม ระดบั 1 
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน 
3.2.1 การคิดวเิคราะห์ ระดบั 1 
3.2.2 การบริหารความเส่ียง ระดบั 1 
3.2.3 การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์ระดบั 1 
3.2.4 การสัง่สมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดบั 1 
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ระดบั 1 
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****ขอให้ท่านโชคดีได้บรรจุข้าราชการ*** 
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ทมีงานวชิาการบา้นตวิเตอรอ์า่งทอง 
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