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พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินและกฎหมายว่าด้วย
ภาษีบํารุงท้องที่ 

  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๖๒” 
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___________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏบิัตงิาน



 
ข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

  

๑. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ บังคับใช้วันที่ 

 ๑. ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒   ๒. ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ๓. ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒   ๔. ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๒. การจัดเก็บภาษตีามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บังคับตั้งแต่วัน
ใด 

 ๑. ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒   ๒. ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ๓. ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒   ๔. ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

๓. ข้อใดไม่ใช่ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ตามค านิยามของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบล   ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ๓. กรุงเทพมหานคร    ๔. เมืองพัทยา 

 

๔. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 ๑. นายกรัฐมนตรี    

 ๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
-------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

เป็นปีที่ ๒๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายออกจากประมวลรัษฎากร 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐” 

 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

เป็นต้นไป 

 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกหมวด ๕ ภาษีป้ายในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร  

 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
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สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________



 
ข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
-------------------- 

 
  

๑. เหตุในการตรากฎหมายฉบับนี้เพราะต้องการแยกกฎหมายเก่ียวกับภาษีป้ายออกจากกฎหมาย
ใด 

 ๑. ประมวลรัษฎากร    

 ๒. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 

 ๓. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 ๔. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

๒. เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย บรรดา
อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใด 

 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น   ๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

๓. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 ๑. นายกรัฐมนตรี   ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๔. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

๔. ถ้าเป็นเมืองพัทยา "ผู้บริหารท้องถิ่น" จะหมายถึงผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อใด 

 ๑. นายกเมืองพัทยา  ๒. ปลัดเมืองพัทยา 

72

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________



 

 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารงานด้านการเงินเป็นแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
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___________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏบิัตงิาน



 

 
ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 

๑. การตราระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ได้อาศัยกฎหมาย ๓ ฉบับ ยกเว้นฉบับใด 

 ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 ๓. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๔๓๗ 

 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

๒. ใครเป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๑. นายกรัฐมนตรี 

 ๒. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

๓. ข้อใดคือชื่อเต็มของระเบียบ 

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------- 

 
  

๑. การออกระเบียบฉบับนี้เพื่อให้การบริหารงานด้านการงบประมาณสิ้นสุดที่จุดใด 

 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. อ าเภอ 

 ๓. จังหวัด   ๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

๒. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

๓. อ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอ านาจเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อใดได้ 

 ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น 
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___________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏบิัตงิาน



 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓  
(และแก้ไขค าผิดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๕๕๐) 

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

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

 ข้อ ๒1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

                                                 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หนา้ ๑ วันที่ ๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๔๓ 

198

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________



 
ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๓ 
-------------------- 

 
  

๑. ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

๒. อ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาตามระเบียบนี้ของปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดได้ 

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

๓. ประโยชน์ตอบแทน หมายถึงสิ่งใด 

 ๑. ค่าเช่า   ๒. เงิน  

 ๓. สิ่งของ   ๔. ถูกทุกข้อ 
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