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พระราชบัญญตั ิ
ภาษีบาํรุงทองที ่
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 

เปนปที่ ๒๐ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ออกจากประมวล

รัษฎากร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 

๒๕๐๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกลักษณะ ๓ ภาษีบํารุงทองที่แหงประมวลรัษฎากร 
บรรดากฎหมาย  กฎ  และข อบั งคับอื่ น  ในส วนที่ มี บัญญัติ ไ ว แล ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญตันิี ้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๒/ตอนที่ ๙๔/ฉบับพิเศษ หนา ๖/๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ 
๒ มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 

พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ
กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
หมวด ๑ 

ขอความทั่วไป 
   

 
มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ที่ดิน” หมายความวา พ้ืนที่ดิน และใหหมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เปนภูเขาหรือที่

มีน้ําดวย 
“เจาของที่ดิน” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
“ป” หมายความวา ปปฏิทิน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๗  ใหผูซึ่งเปนเจาของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคม ของปใด มีหนาที่เสียภาษี

บํารุงทองที่ สําหรับปนั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่ทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  เจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดิน ดังตอไปนี้ 
(๑) ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๒) ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐ

หรือสาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน 
(๓) ที่ดินของราชการสวนทองถ่ินที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือ

สาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน 
(๔) ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
(๕) ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัด

ไมวาจะใชประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม หรือที่ศาลเจา โดยมิไดหาผลประโยชน 
(๖)๓ ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบ

แทน 
(๗)๔ ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟาหรือการทาเรือของรัฐหรือที่ใช

เปนสนามบินของรัฐ 

                                                 
๓ มาตรา ๘ (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุง

ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูแลว 
(๙) ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพ่ือ

สาธารณประโยชน โดยเจาของที่ดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในที่ดินเฉพาะสวนนั้น 
(๑๐) ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษ

ของสหประชาชาติ หรือองคการระหวางประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตาม
อนุสัญญาหรือความตกลง 

(๑๑) ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

(๑๒) ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘ ทวิ๕  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตกรุงเทพมหานครให

รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดผูมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตีราคาปาน

กลางตามมาตรา ๑๔ 
(๓) กําหนดสถานที่เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ

มาตรา ๓๔ 
(๔)๖ กําหนดเขตทองที่ตามมาตรา ๒๒ (๔) 
(๕) กําหนดวิธีการและสถานที่แจงการประเมินตามมาตรา ๓๓ 
(๖) กําหนดผูปฏิบัติหนาที่แทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี 
 
มาตรา ๘ ตรี๗  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูวา

ราชการจังหวัดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ทั่วเขตกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๙  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) ในเขตเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและ

เจาพนักงานสํารวจ 
(๒) นอกเขตเทศบาล ใหนายอําเภอทองที่มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมิน

และเจาพนักงานสํารวจ 
 

                                                                                                                                            
๔ มาตรา ๘ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ 

มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖ มาตรา ๘ ทวิ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษี

บํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๗ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๘  ภาษีบํารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใด นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

ภาษีบํารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑  สวนลดและคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒  การสงคําส่ังเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสืออ่ืน

ใหแกบุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลา

ทําการ 
(๒) ใหสง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผูรับ หรือใหสงโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียน 
ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผูรับใหสงแกผูซึ่งบรรลุนิติ

ภาวะแลวซึ่งอยู ณ ภูมิลําเนา หรืออยูในบานหรือสถานที่ทําการของผูนั้น 
ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือนั้นไวในที่แลเห็นไดงาย ณ 

ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผูนั้น หรือลงประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย
สองฉบับ หรือโฆษณาดวยวิธีอ่ืน 

เมื่อไดปฏิบัติการตามวิธีดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนับแต
วันที่ปฏิบัติการ ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว 

 
หมวด ๒ 

การตีราคาปานกลางของที่ดนิ 
   

 
มาตรา ๑๓  การตีราคาปานกลางของที่ดินนั้น ใหนําเอาราคาที่ดินในหนวยที่จะ

ทําการตีราคา ซึ่งซื้อขายกันโดยสุจริตครั้งสุดทายไมนอยกวาสามรายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป
กอนวันตีราคา มาคํานวณถัวเฉล่ียเปนราคาปานกลาง โดยมิใหคํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสราง 
หรือส่ิงเพาะปลูกเขาดวย 

                                                 
๘ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๑๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ไมมีการซื้อขายที่ดินตามวรรคหนึ่งในหนวยใด ใหนําเอาราคาปานกลาง
ที่คํานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่งของที่ดินในหนวยใกลเคียงที่มีสภาพและทําเลที่ดินคลายคลึงกัน
มาเปนราคาปานกลางของที่ดินในหนวยนั้นได 

ถาไมอาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคกอนได ใหกําหนดราคาปานกลางของ
ที่ดินโดยถือเกณฑอยางอ่ืนอันอาจแสดงราคาตลาดของที่ดินโดยเฉลี่ยได 

การตีราคาปานกลางของที่ดินใหตีราคาเปนหนวยตําบล แตถาราคาของที่ดินใน
ตําบลใดแตกตางกันมาก ใหพิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเปนหนวยๆ 
เพ่ือใหการตีราคาปานกลางเปนไปโดยเที่ยงธรรม 

 
มาตรา ๑๔๑๐  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งใหมี

หนาที่พิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นใหประกอบดวยบุคคลใน
ทองที่ดังตอไปนี ้

(๑) ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ปลัดจังหวัด เจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัด นายอําเภอทองที่ ผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน และ
ผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ประกอบดวย ปลัดจังหวัด เจา
พนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอทองที่ ผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย
หนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวาก่ึง

จํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบ

ระยะเวลาสี่ป 
 
มาตรา ๑๗  ภายหลังการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ แลวถามีเหตุ

แสดงวาราคาที่ดินในหนวยใดไดเปลี่ยนแปลงไปมาก และผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร 
หรือเจาของที่ดินรองขอ ผูวาราชการจังหวัดจะสั่งใหคณะกรรมการทําการพิจารณาตีราคาปาน
กลางของที่ดินในหนวยนั้นเสียใหมก็ได 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  ภายในเดือนตุลาคมของปที่จะครบรอบระยะเวลาสี่ป ตามมาตรา 
๑๖ ใหคณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินตอผูวาราชการจังหวัดแสดงราคา
ปานกลางของที่ดินทุกๆ หนวย และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินนั้นไว 
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล สํานักงานสุขาภิบาล และที่ตําบลแหง
ทองที่นั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๙  ถามีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา ๑๗ ให

คณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาใหมตอผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัด
ประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม ภายในระยะเวลาและสถานที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘ 

 
มาตรา ๒๐  ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของที่ดินเจาของ

ที่ดินมีสิทธิอุทธรณการตีราคาปานกลางของที่ดินตอผูวาราชการจังหวัดไดภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดิน และใหนําความในหมวด ๘ อันวาดวยการอุทธรณมาใชบังคับ.
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  การตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปตามมาตรา ๑๖ 

ใหใชเปนราคาปานกลางไดทุกปสําหรับรอบระยะเวลาสี่ปนั้น 
ในกรณีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา ๑๗ ราคาปานกลางของ

ที่ดินใหมนั้น ใหใชไดสําหรับปที่ถัดจากปที่มีประกาศการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม จนถึงป
สุดทายของรอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่มีการอุทธรณตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของที่ดินตามคําวินิจฉัย
อุทธรณใหใชสําหรับปที่เปนประเด็นแหงการอุทธรณเปนตนไป จนถึงปสุดทายของรอบระยะเวลา
ส่ีปตามวรรคหนึ่ง และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม ภายใน
ระยะเวลาและสถานที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘ 

 
หมวด ๓ 

การลดหยอนและการยกเวนหรือลดภาษบีํารุงทองที ่
   

 
มาตรา ๒๒๑๑  บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู

ในจังหวัดเดียวกัน และใชที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัยของตน เปนที่เล้ียงสัตวของตน หรือประกอบ
กสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑)๑๒ ถาเปนที่ดินนอกเขตเทศบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวา
สามไรไมได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติจังหวัด หรือขอบังคับตําบล แลวแตกรณี 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุง

ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอนไดไม
เกินหนึ่งไร แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับ 

(๓) ถาเปนที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาล
ตําบล ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวา แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 

(๔) ถาเปนที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอนได ดังตอไปนี ้
(ก) ในทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวา 

แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได 
(ข) ในทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไร แต

จะนอยกวาหนึ่งรอยตารางวาไมได 
(ค) ในทองที่ชนบท ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไรไมได 

ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ทองที่ใดจะเปนทองที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
ที่ดินที่มีส่ิงปลูกสรางและใชส่ิงปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชา ไมไดรับ

การลดหยอนสําหรับสวนของที่ดินที่มีส่ิงปลูกสรางที่ใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น 
ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอน

รวมกันตามเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 
การลดหยอนตามเกณฑในมาตรานี้ ใหไดรับการลดหยอนสําหรับที่ดินที่อยูใน

จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแตจังหวัดเดียว 
 
มาตรา ๒๓  ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก ถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกใน

บริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ หรือทําการเพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยที่จะปองกันได
โดยทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณายกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่ใหไดตามระเบียบ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๑๓  ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน

ตอบแทน อาจไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ไดเฉพาะที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสํารวจ 

   
                                                                                                                                            

๑๒ มาตรา ๒๒ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๑๓ มาตรา ๒๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 
พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๔  ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ย่ืนแบบแสดงรายการ

ที่ดินเปนรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ในกรณีที่ที่ดินอยูนอกเขตเทศบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรจะ

กําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจแลวยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจาของที่ดินเปน
รายแปลงที่ทําการสํารวจก็ได 

 
มาตรา ๒๕  ถาบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินตาย เปนผูไมอยูตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องสาบสูญ หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ ใหผูจัดการมรดกหรือทายาท ผูรับมอบอํานาจผูครอบครองทรัพยสิน ผูอนุบาล ผู
พิทักษ หรือผูจัดการทรัพยสิน แลวแตกรณี มีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๖  ถาเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล ใหผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติ

บุคคลนั้น มีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 
 
มาตรา ๒๗  ถาบุคคลหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหบุคคลเหลานั้นมี

หนาที่รับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 
 
มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนในการสํารวจและย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินตาม

มาตรา ๒๔ วรรคสอง ใหเจาพนักงานสํารวจกําหนดวันเวลาที่จะทําการสํารวจและปดประกาศไว 
ณ ที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่นั้น และใหเจาของที่ดินหรือผูแทนมีหนาที่ช้ีเขตและแจงจํานวน
เนื้อที่ดินตามกําหนดวันเวลานั้น และใหความสะดวกแกเจาพนักงานสํารวจเพื่อการนั้นตามสมควร 

ถาเจาของที่ดินหรือผูแทนไมมาชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน หรือช้ีเขต
หรือแจงจํานวนเนื้อที่ดินขาดจากจํานวนที่เปนจริง หรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานสํารวจ
เจาพนักงานสํารวจมีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เก่ียวของในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระ
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพ่ือทําการสํารวจตามที่เห็นวาถูกตองได 

 
มาตรา ๒๙๑๔  แบบแสดงรายการที่ดินสําหรับที่ดินในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใดใหย่ืนตอเจาพนักงานประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ที่ดินของผู
เสียภาษีบํารุงทองที่ตั้งอยู หรือสถานที่อ่ืนที่ผูบริหารทองถ่ินกําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ 
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๐  แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ ใหย่ืน

ภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ 
แบบแสดงรายการที่ดินที่ย่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปนั้น 
 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  บุคคลใดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมของ
เจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงไป ใหเจาของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตอเจาพนักงาน
ประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือนับแตวันที่
จํานวนเนื้อที่ดินไดมีการเปลี่ยนแปลง เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงาน
สํารวจทําการสํารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ใหเจาของที่ดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายใน
กําหนดเวลาเชนเดียวกัน และใหเจาพนักงานสํารวจยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตอเจาพนักงาน
ประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาของที่ดิน 

 
มาตรา ๓๒  เจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการ

ลดหยอนตามมาตรา ๒๒ เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่สําหรับ
ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ใหเจาของที่ดินผูนั้นแจงการเปลี่ยนแปลงตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 
๒๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือนับแตวันที่มีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตรา
ภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลง เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทํา
การสํารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ใหเจาของที่ดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายใน
กําหนดเวลาเชนเดียวกัน และใหเจาพนักงานสํารวจแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอเจาพนักงาน
ประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาของที่ดิน 

 
หมวด ๕ 

การชําระภาษบีํารุงทองที ่
   

 
มาตรา ๓๓  ในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับปแรกของการตีราคาปาน

กลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ หรือของปที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา ๑๗ ให
เจาพนักงานประเมินคํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลงัจาก
การตีราคาปานกลางของที่ดินตามวิธีการดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่ที่ดินอยูในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลที่ไมมีกํานัน ใหเจา
พนักงานประเมินแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังผูซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที ่

(๒) ในกรณีที่ที่ดินอยูนอกเขตเทศบาลที่มีกํานัน ใหเจาพนักงานประเมินปด
ประกาศแจงการประเมินไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และท่ีทําการผูใหญบาน 

การประเมินภาษีบํารุงทองที่ที่เจาพนักงานประเมินคํานวณไวตามวรรคหนึ่ง ให
ใชเปนการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับในปตอไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ปตามมาตรา ๒๑ 

ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินไมอาจคํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการประเมิน
ภายในเดือนมีนาคม ก็ใหแจงการประเมินภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔๑๕  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่นําเงินไปชําระตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ที่ดินของผูเสียภาษีบํารุงทองที่ตั้งอยู 
หรือสถานที่อ่ืนที่ผูบริหารทองถ่ินกําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๔ ทวิ๑๖  การชําระภาษีบํารุงทองที่นั้น ใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อ

ไดรับใบเสร็จรับเงินที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการนี้ไดลงลายมือช่ือรับเงินแลว เวนแตการ
ชําระภาษีตามวรรคสอง 

การชําระภาษีบํารุงทองที่จะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือ
เช็คที่ธนาคารรับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามมาตรา ๓๔ ก็ได โดยสั่งจายใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ หรือชําระโดยผานธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด และใหถือวาวันสงทางไปรษณีย วันชําระผานธนาคาร 
หรือวันชําระโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนด เปนวันชําระภาษี 

 
มาตรา ๓๕  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเดือน

เมษายนของทุกป 
ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไดรับแจงการประเมินตามมาตรา ๓๑ 

หรือมาตรา ๓๒ หรือภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ใหชําระภาษีบํารุงทองที่
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 
มาตรา ๓๖  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลา

ชําระภาษีบํารุงทองที่ตามมาตรา ๓๕ ออกไปอีกไดตามความจําเปนแกกรณี 
 
มาตรา ๓๖ ทวิ๑๗  ถาเงินภาษีบํารุงทองที่ที่ตองชําระภายในกําหนดเวลา ตาม

มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลวแตกรณี มีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีจะ
ขอผอนชําระเปนสามงวดๆ ละเทาๆ กันก็ได โดยแจงเปนหนังสือใหบุคคลตามมาตรา ๓๕ ทราบ
กอนการชําระภาษีงวดที่หนึ่ง 

การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองชําระงวดที่หนึ่งตามกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลวแตกรณี งวดที่สองตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่
ตองชําระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่
สอง 

                                                 
๑๕ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖ มาตรา ๓๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗ มาตรา ๓๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 

พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูขอผอนชําระภาษีผูใดไมชําระภาษีบํารุงทองที่งวดใดงวดหนึ่งภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของที่ดินหมดสิทธิที่จะชําระภาษีเปนงวดและใหนําความใน
มาตรา ๔๕ (๔) มาใชบังคับสําหรับงวดที่ยังไมชําระ 

 
มาตรา ๓๗  ถาภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินของเจาของเดียวกันในตําบลเดียวกนั

มีจํานวนไมถึงหนึ่งบาท เปนอันไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินแปลงนั้น 
 
มาตรา ๓๘  ภาษีบํารุงทองที่จํานวนใดที่เจาพนักงานประเมินไดแจงหรือประกาศ

การประเมินแลว ถามิไดชําระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือเปนภาษีบํารุงทองที่คางชําระ 
 
มาตรา ๓๙  เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจาของที่ดินไดโอนตกไปยัง

บุคคลอื่น ใหผูรับโอนมีหนาที่รวมกับเจาของที่ดินเดิมเสียภาษีบํารุงทองที่คางชําระไมเกินหาป 
รวมทั้งปสุดทายที่มีการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดินดวย สวนภาษีบํารุงทองที่คางชําระเกินหาปคงอยู
ในความรับผิดของเจาของที่ดินเดิม 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผู รับโอนซึ่งไดกรรมสิทธิ์มาในการขาย
ทอดตลาดโดยคําส่ังศาลหรือคําส่ังของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย หรือคําส่ังขาย
ทอดตลาดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๐  ในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระให

นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) มีหนังสือเรียกเจาของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี

หรือเอกสารมาตรวจสอบ 
(๒) ส่ังใหเจาของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของ ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อ

ประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ 
ถาเจาของที่ดินหรือบุคคลที่เก่ียวของไมยอมปฏิบัติการตาม (๑) หรือ (๒) ให

นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เก่ียวของแกการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่คางชําระของผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการเพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคนบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด
อายัดบัญชี หรือเอกสาร 

 
มาตรา ๔๑  ทรัพยสินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ อาจถูกยึด

อายัด หรือขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ โดยใหนายอําเภอหรือ
นายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได แตคําส่ังเชนวานั้น
จะออกไดก็แตโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาราชการจังหวัด 

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาที่ให
อุทธรณไดตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาที่ทําการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ
ดังกลาวยังไมถึงที่สุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ังยึดจะกระทําไดเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหเจาของที่ดินชําระภาษีบํารุง
ทองที่คางชําระทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่รับหนังสือนั้นโดยวิธีการสงหนังสือตาม
มาตรา ๑๒ 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินเพื่อใหไดรับชําระภาษีบํารุงทองที่
คางชําระนั้น ใหนําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดนั้น ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด

อายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคาภาษีบํารุงทองที่ ถายังมีเงินเหลืออยูอีกให
คืนแกเจาของที่ดิน 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวแลว ถาไดมีการชําระเงิน

คาใชจายในการยึดหรืออายัด และคาภาษีบํารุงทองที่คางชําระโดยครบถวนกอนการขาย
ทอดตลาด ก็ใหนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีส่ังถอนคําส่ังยึดหรืออายัดนั้น 

 
มาตรา ๔๔  ผูใดเสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสีย หรือเสียเกินกวาที่

ควรตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน 
การขอรับเงินคืนใหย่ืนคํารองตอนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาล หรือ

นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่หรือนับแตวนัที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ แลวแตกรณี ในการนี้ใหผูย่ืนคํารองสงเอกสาร หลักฐาน หรือคํา
ช้ีแจงใดๆ ประกอบคํารองดวย 

การสั่งคืนภาษีบํารุงทองที่ใหเปนอํานาจของนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี
แลวแตกรณ ี

 
หมวด ๖ 
เงินเพิ่ม 

   
 

มาตรา ๔๕  ใหเจาของที่ดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ 
ในกรณีและอัตราดังตอไปนี ้

(๑) ไมย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบ
ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดย่ืนแบบแสดงรายการที่ดิน
กอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสียเงินเพิ่มรอยละหาของจํานวน
เงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ 

(๒) ย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแต
กรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจง
การประเมิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ช้ีเขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวน
เงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุงทองที่ที่
ประเมินเพิ่มเติม 

(๔)๑๘ ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละยี่สิบสี่
ตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไมใหนํา
เงินเพิ่มเติมตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มาคํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (๔) ดวย 

 
มาตรา ๔๖  เงินเพิ่มใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองที ่

 
หมวด ๗ 

เจาพนักงานประเมิน 
   

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เก่ียวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ของผูมี

หนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพ่ือ
สอบถามบุคคลใดๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคนบัญชีหรือเอกสารหรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร
เพ่ือทราบวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม 

(๒) มีหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาให
ถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อปรากฏวาเจาของที่ดินซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่มิได

ย่ืนแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจแจงการประเมิน
ยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันที่เจาพนักงานประเมินไดทราบวาเจาของที่ดินยังมิไดย่ืนแบบ
แสดงรายการที่ดิน 

 
หมวด ๘ 
อุทธรณ 

   
 

มาตรา ๔๙  เจาของที่ดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวา
การประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณแกเจาพนักงาน
ประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

เมื่อเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณนั้นตามลําดับจนถึง
ผูวาราชการจังหวัด 

                                                 
๑๘ มาตรา ๔๕ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษี

บํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัดใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล 

 
มาตรา ๕๐  เพ่ือการพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียก

ผูอุทธรณหรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารอันควรแกเร่ืองมาแสดง 
ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกที่ออกตามมาตรานี้ หรือไมยอมให

ถอยคําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณนั้นเสีย 
 
มาตรา ๕๑  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใด

แลว ใหแจงคําวินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานประเมิน 
 
มาตรา ๕๒  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาล

ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดยก
อุทธรณตามความในมาตรา ๕๐ วรรคทาย 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๓  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคํา

เท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือ
พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๕  ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ 

หรือมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานซึ่งส่ังตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๗ 

หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูอุทธรณตามมาตรา ๕๐ 
 
มาตรา ๕๗  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถานายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี

แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายใน
สามสิบวัน คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงิน
คาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 
มาตรา ๕๘๑๙  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ แลวแตความผิดนั้นจะเกิดขึ้นในทองที่ใด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๙  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา ๓ ใหคงใช

บังคับไดในการเก็บภาษีบํารุงทองที่ จํานวนพุทธศักราชตาง ๆ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑๙ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราภาษีบาํรุงทองที ่
ตามมาตรา ๗๒๐ 

 
ภาษีไรละ ช้ัน ราคาปานกลางของที่ดิน 

บาท สต. 
หมายเหต ุ

๑ ไมเกินไรละ ๒๐๐ บาท - ๕๐ 

๒ เกินไรละ ๒๐๐ บาท ถึงไรละ ๔๐๐ บาท ๑ - 

๓ เกินไรละ ๕๐๐ บาท ถึงไรละ ๖๐๐ บาท ๒ - 

๔ เกินไรละ ๖๐๐ บาท ถึงไรละ ๘๐๐ บาท ๓ - 

๕ เกินไรละ ๘๐๐ บาท ถึงไรละ ๑,๐๐๐ บาท ๔ - 

๖ เกินไรละ ๑,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๑,๒๐๐ บาท ๕ ๕๐ 

๗ เกินไรละ ๑,๒๐๐ บาท ถึงไรละ ๑,๔๐๐ บาท ๗ - 

๘ เกินไรละ ๑,๔๐๐ บาท ถึงไรละ ๑,๖๐๐ บาท ๘ - 

๙ เกินไรละ ๑,๖๐๐ บาท ถึงไรละ ๑,๘๐๐ บาท ๙ - 

๑๐ เกินไรละ ๑,๘๐๐ บาท ถึงไรละ ๒,๐๐๐ บาท ๑๐ - 

๑๑ เกินไรละ ๒,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๒,๒๐๐ บาท ๑๑ - 

๑๒ เกินไรละ ๒,๒๐๐ บาท ถึงไรละ ๒,๔๐๐ บาท ๑๒ - 

๑๓ เกินไรละ ๒,๔๐๐ บาท ถึงไรละ ๒,๖๐๐ บาท ๑๓ - 

๑๔ เกินไรละ ๒,๖๐๐ บาท ถึงไรละ ๒,๘๐๐ บาท ๑๔ - 

๑๕ เกินไรละ ๒,๘๐๐ บาท ถึงไรละ ๓,๐๐๐ บาท ๑๕ - 

๑๖ เกินไรละ ๓,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๓,๕๐๐ บาท ๑๗ ๕๐ 

๑๗ เกินไรละ ๓,๕๐๐ บาท ถึงไรละ ๔,๐๐๐ บาท ๒๐ - 

๑๘ เกินไรละ ๔,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๔,๕๐๐ บาท ๒๒ ๕๐ 

๑๙ เกินไรละ ๔,๕๐๐ บาท ถึงไรละ ๕,๐๐๐ บาท ๒๕ - 

๒๐ เกินไรละ ๕,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๕,๕๐๐ บาท ๒๗ ๕๐ 

๒๑ เกินไรละ ๕,๕๐๐ บาท ถึงไรละ ๖,๐๐๐ บาท ๓๐ - 

๒๒ เกินไรละ ๖,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๖,๕๐๐ บาท ๓๒ ๕๐ 

๒๓ เกินไรละ ๖,๕๐๐ บาท ถึงไรละ ๗,๐๐๐ บาท ๓๕ - 

๒๔ เกินไรละ ๗,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๗,๕๐๐ บาท ๓๗ ๕๐ 

( ๑ )  ที่ ดิ น ที่ ใ ช
ประกอบการกสิกรรม
เฉ พ า ะ ป ร ะ เ ภ ท
ไมลมลุกให เ สียกึ่ ง
อัตรา แตถาเจาของ
ที่ ดินประกอบการ
ก สิกรรมประ เภท
ไ ม ล ม ลุ ก นั้ น ด ว ย
ตนเอง ใหเสียอยาง
สูงไมเกินไรละ ๕ บาท 
(๒) ที่ดินที่ทิ้งไววาง
เปล าหรือไม ไดทํ า
ประโยชนตามควร
แกสภาพของที่ดินให
เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เทา 

                                                 
๒๐ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา ๗ ในชองราคาปานกลางของที่ดินและชองภาษีไร

ละ ชั้น ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. 
๒๕๒๔ 

บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา ๗ ในชองราคาปานกลางของที่ดินและชองภาษีไรละ 
ชั้น ๓๕ ชั้น ๓๖ ชั้น ๓๗ ชั้น ๓๘ ชั้น ๓๙ ชั้น ๔๐ ชั้น ๔๑ ชั้น ๔๒ และชั้น ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาษีไรละ ช้ัน ราคาปานกลางของที่ดิน 
บาท สต. 

หมายเหต ุ

๒๕ เกินไรละ ๗,๕๐๐ บาท ถึงไรละ ๘,๐๐๐ บาท ๔๐ - 

๒๖ เกินไรละ ๘,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๘,๕๐๐ บาท ๔๒ ๕๐ 

๒๗ เกินไรละ ๘,๕๐๐ บาท ถึงไรละ ๙,๐๐๐ บาท ๔๕ - 

๒๘ เกินไรละ ๙,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๙,๕๐๐ บาท ๔๗ ๕๐ 

๒๙ เกินไรละ ๙,๕๐๐ บาท ถึงไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๕๐ - 

๓๐ เกินไรละ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๕๕ - 

 

๓๑ เกินไรละ ๑๕,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๖๐ -  

๓๒ เกินไรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๖๕ -  

๓๓ เกินไรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไรละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๗๐ -  

๓๔ เกินไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ใหเสียภาษไีรละ ดังตอไปนี ้
(๑) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาท

แรก ใหเสียภาษี ๗๐ บาท 
(๒) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินสวนที่เกิน ๓๐,

๐๐๐ บาท ใหเสียทุกๆ ๑๐,๐๐๐ บาท ตอ ๒๕ 
บาท เศษของ ๑๐,๐๐๐ บาท ถาถึง ๕,๐๐๐ บาท 
ใหถือเปน ๑๐,๐๐๐ บาท ถาไมถึง ๕,๐๐๐ บาท 
ใหปดทิ้ง 

   

 
หมายเหต ุ (๑) ที่ดินทีต่องเสียภาษบีํารุงทองที่ 
  (ก) เศษของไรใหคิดในอัตราลดลงตามสวน 
  (ข) เศษของหนึ่งตารางวา ใหปดทิ้ง 
 (๒) เมื่อคํานวณภาษีแลว เศษของ ๑๐ สตางค ใหปดทิง้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลรัษฎากรได
บัญญัติใหกรมสรรพากรเปนผูควบคุมจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ แตใหกันไวตางหากเพ่ือใชจายใน
การบํารุงทองที่ในเขตทองถ่ินนั้นๆ จึงสมควรมอบใหราชการสวนทองถ่ินเปนผูจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองที่เสียเอง 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๑ 
 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๒๒ 

 
มาตรา ๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจประกาศขยายกําหนดเวลา

การยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดิน ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ สําหรับการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบระยะเวลาสี่ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ในเขตกรุงเทพมหานครออกไปอีกไดตามความจําเปนแกกรณี 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดจัดตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นโดยมีการ
บริหารราชการแตกตางจากจังหวัดอื่นๆ ทําใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีบํารุงทองที่ตาม
กฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่มีขอขัดของ จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยภาษีบํารุง
ทองที่เก่ียวกับการเก็บภาษีบํารุงทองที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔๒๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ 
และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกําหนดนี้ ใหใชบังคับสําหรับภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ 
เปนตนไป 

 
มาตรา ๑๑  ใหบรรดากฎกระทรวงที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชกําหนดนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี ้

 

                                                 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๙/ตอนที่ ๘๙/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๖๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๘/ตอนที่ ๑๗๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐/๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
ที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ นอกจากมาตรา ๔๕ (๔) ใหคงใชบังคับไดใน
การปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่คางอยูหรือพึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๑๓   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตอง
ปรับปรุงอัตราภาษีบํารุงทองที่ และหลักเกณฑการลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ใหเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบัน และเนื่องจากเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความ
มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้
 
พระราชกําหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุง
ทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๔ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลาง

ของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
มาตรา ๔  ใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่

ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 
๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยใหถือราคาที่กําหนดตามมาตรานี้เปนการตีราคาปานกลางของที่ดิน
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 
มาตรา ๕  ใหขยายกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุง

ทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
มาตรา ๖  ในกรณีที่ปรากฏวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ผูใดชําระภาษีบํารุง

ทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ เกินจํานวนที่ตนตองเสีย 
ใหผูนั้นยื่นหลักฐานการชําระภาษีดังกลาวเพื่อขอรับภาษีสวนที่เกินคืน ตอเจาพนักงานประเมิน 

เมื่อหัวหนาเขต นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณีไดตรวจสอบ
หลักฐานวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระภาษีเกินจํานวนที่ตนตองเสียจริง ใหคืนภาษีสวนที่
เกินภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ย่ืนคําขอรับภาษีสวนที่เกิน
ตามวรรคหนึ่ง 

 

                                                 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๒๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๗   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั งและรั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ ตามที่ไดมีการกําหนดราคาปาน
กลางของที่ดินขึ้นใหมเพ่ือประโยชนในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๒๘ นั้น ปรากฏวาประชาชนจะตองเสียภาษีบํารุงทองที่เพ่ิมขึ้นจากจํานวนที่เคยเสียเดิม
มาก อันเปนผลจากวิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามที่กฎหมายกําหนดไวยังไมเหมาะสมและ
เปนธรรมตามสภาพและทําเลของที่ดินในแตละแหง เมื่อไดคํานึงถึงภาระภาษีที่ประชาชนจะตอง
ไดรับเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไปในปจจุบันยังไมคลี่คลายจึง
เห็นสมควรที่จะผอนคลายความเดือดรอนที่ประชาชนจะไดรับจากการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
ในชวงระยะเวลานี้เปนการชั่วคราว โดยกําหนดใหใชราคาปานกลางของที่ดินตามที่คณะกรรมการ
ตีราคาปานกลางของที่ดินไดกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับภาษีป พ.ศ. 
๒๕๒๕ และในปตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะมีการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ที่
เก่ียวกับวิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมใหเหมาะสมและเปนธรรม ซึ่งตองใชเวลาตระเตรียม
การพอสมควร นอกจากนี้ โดยที่มีการเปล่ียนแปลงการคํานวณภาษีบํารุงทองที่ตามหลักเกณฑ
ดังกลาว จึงจําเปนตองขยายระยะเวลาสําหรับผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ย่ืนแบบแสดงรายการ
ที่ดินตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ สําหรับการเสียภาษีป 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งไดผานพนไปแลวดวย และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนอัน
เก่ียวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๒๙๒๕ 

 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลาง

ของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 
มาตรา ๗  ใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่

ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 
๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใชเปนราคาปานกลางในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 
๒๕๒๙ และใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินข้ึนใหมสําหรับรอบระยะเวลาสี่ป
ตอไป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

                                                 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๒๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  แบบแสดงรายการที่ดินที่ไดย่ืนไวแลวและใชไดสําหรับการเสียภาษี
บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหถือวาเปนแบบแสดงรายการที่ดินที่ไดย่ืนไว
แลวและใชไดสําหรับการเสียภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๙ ดวย 

 
มาตรา ๙  ผูที่เสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปแลวกอนวันที่พระ

ราชกําหนดนี้ใชบังคับเกินจํานวนที่ตนตองเสีย ใหมีสิทธิไดรับเงินสวนที่เกินคืน 
การคืนเงินสวนที่เกินใหเปนไปตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุง

ทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหคืนเงินดังกลาวภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษี
บํารุงทองที่ย่ืนคําขอรับเงินสวนที่เกินคืน 

 
มาตรา  ๑๐   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่สภาพการณทางเศรษฐกจิ
และสังคม ไมเอ้ืออํานวยที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลงภาษีบํารุงทองที่ในลักษณะที่จะทําใหประชาชน
ผูมีหนาที่เสียภาษีตองรับภาระภาษีเพ่ิมขึ้น จึงสมควรใหนําเอาราคาปานกลางของที่ดินที่ใชในการ
ประเมินภาษีบํารุงทองที่ชวงป พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่
สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปกอน และใหผูที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ที่ชําระภาษีดังกลาวภายในเวลา
ที่กําหนดสามารถขอผอนชําระเปนงวดๆ ได เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใน
การเสียภาษีบํารุงทองที่ ประกอบกับวิธีการชําระภาษีบํารุงทองที่ยังไมสะดวกเทาที่ควรและอัตรา
เงินเพิ่มภาษีบํารุงทองที่ยังไมเหมาะสม สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และโดยที่เปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึง
จําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 
 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหมีองคการบริหารสวนตําบลและเปน
ราชการสวนทองถ่ินเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
ใหครอบคลุมถึงการเก็บภาษีบํารุงทองที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้โดยที่ถอยคํา
เก่ียวกับราชการสวนทองถ่ิน ในกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่มีใชอยูหลายคําตามรูปแบบของ
ราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีอยูหลากหลาย สมควรปรับปรุงถอยคําดังกลาวเพื่อใหครอบคลุมถึง
ราชการสวนทองถ่ินทุกประเภท จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 

                                                 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หนา ๓๔/๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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