พระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงทองที่
พ.ศ.2508
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแยกกฏหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ออกจากประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอ
ไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกลักษณะ 3 ภาษีบํารุงทองที่แหงประมวลรัษฎากร
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

*(1) มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา 5 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล
บรรดาอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
*(1) มาตรา 4 ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ.2524 มาตรา 3 โดยใชความใหม
แทน มาตรา 4 ความเดิมบัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้

หมวด 1
ขอความทั่วไป
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
“ทีด่ ิน” หมายความวา พื้นที่ดิน และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่เปนภูเขา หรือที่มีนํ้าดวย
“เจาของที่ดิน” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบ
ครองอยูในที่ดินไมเปนกรรมสิทธิในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดินไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน
“ป” หมายความวา ปประดิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 ใหผูซึ่งเปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาทีเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับปนั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน
ตามบัญชีอัตราการบํารุงทองที่ทายพระราชบัญญัตินี้
*(2)มาตรา 8 เจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินดังตอไปนี้

(1) ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(2) ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดหาผลประโยชน
(3) ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน
(4) ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
(5) ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัด ไมวาจะใชประกอบศาสนกิจศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งหรือไม หรือที่ศาลเจา โดยมิไดหาผลประโยชน
(6) “ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถาน สาธารณะโดยไดรับประโยชนตอบแทน”
(7) “ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ”
(8) ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือน ที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูแลว
(9) ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพื่อสาธารณประโยชนโดยเจาของที่ดินมิไดใชหรือ
หาประโยชนในที่ดินเฉพาะสวนนั้น
(10) ที่ดินที่เปนที่ตั้งทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศ
อื่น ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง
(11) ที่ดินที่เปนที่ตั้งทําการของสถานฑูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยถีถอยปฏิบัติตอกัน
(12) ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
*(2) มาตรา 8 (6) (7) ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ.2524 มาตรา 4
และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 156 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2515 ขอ 1.โดยใชความใหมแทน มาตรา 8 (6) และ (7) ความเดิมบัญญัติไวดังนี้

“มาตรา 8
(6) ที่ดินใชเปนสุสานและณาปนสถาน

(7) ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ”
*(3)มาตรา 8 ทวิ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี้
(1) กําหนดผูมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ
(2) กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตีราคาปานกลาง ตามมาตรา 14
(3) กําหนดสถานที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 18 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 34
*(4)(4) “กําหนดเขตทองที่ตามมาตรา 22 (4)”
(5) กําหนดวิธีการและสถานที่แจงการประเมินตามมาตรา 33
(6) กําหนดผูปฏิบัติหนาที่แทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี
*(5)มาตรา 8 ตรี ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
ทั่วเขตกรุงเทพมหานคร”
*(3) มาตรา 8 ทวิ และ 8 ตรี บัญญัติเพิ่มขึ้นโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 มาตรา 3
*(4) มาตรา 8 ทวิ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ.2524 โดยใชความใหม
แทน มาตรา 8 ทวิ (4) ความเดิมบัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 8 ทวิ (4) กําหนดเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตามมาตรา 22”
*(5) มาตรา 8 ตรี บัญญัติเพิ่มขึ้นโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2516 มาตรา 3)

มาตรา 9 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ในเขตเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ
(2) นอกเขตเทศบาล ใหนายอําเภอมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ
มาตรา 10 ภาษีบํารุงทองที่
(1) ที่เก็บจากที่ดินในเขตเทศบาลใด ใหเปนรายไดของเทศบาลนั้น
(2) ที่เก็บจากที่ดินในเขตสุขาภิบาลใด ใหเปนรายไดของสุขาภิบาลนั้น

(3) ที่เก็บจากที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาล ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น
*(6) “มาตรา 10 ทวิ ภาษีบํารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร”
*6) มาตรา 10 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 มาตรา 4

มาตรา 11 สวนลดและคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 12 การสงคําสั่งเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสืออื่นใหแกบุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
(2) ใหสง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผูรับ หรือใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผูรับใหสงแกผูบรรลุนิติภาวะแลว ซึ่งอยู ณ ภูมิลําเนาหรืออยูบานหรือสถานที่
ทําการของผูนั้น
ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวไดใหปดหนังสือนั้นไวในที่แลเห็นไดงาย ณ ภูมลําเนา หรือสถานที่ทําการของผูนั้น หรือลง
ประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองฉบับหรือโฆษณาดวยวิธีอื่น
เมื่อไดปฏิบัติการตามวิธีการดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ปฏิบัติการ ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับ
หนังสือนั้นแลว
หมวด 2
การตีราคาปานกลางของที่ดิน
มาตรา 13 การตีราคาปานกลางของที่ดินนั้น ใหนําเอาราคาที่ดินในหนวยที่จะทําการตีราคา ซึ่งซื้อขายกันโดยสุจริตครั้งสุดทายไม
นอยกวาสามรายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปกอนวันตีราคามาคํานวณถัวเฉลี่ยเปนราคาปานกลางโดยมิใหคํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสราง
หรือสิ่งเพาะปลูกเขาดวย
ในกรณีที่ไมมีการซื้อขายที่ดินตามวรรคหนึ่งในหนวยใด ใหนําเอการาคาปานกลางที่คํานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่งของที่ดินใน
หนวยใกลเคียงที่มีสภาพและทําเลที่ดินที่คลายคลึงกันมาเปนราคาปานกลางของที่ดินในหนวยนั้นได

ถาไมอาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคกอนได ใหกําหนดราคาปานกลางของที่ดิน โดยถือเกณฑอยางอื่นอันอาจแสดงราคาตลาด
ของที่ดินโดยเฉลี่ยได
การตีราคาปานกลางของที่ดินใหตีราคาเปนหนวยตําบล แตถาราคาของที่ดินในตําบลใดแตกตางกันมากใหพิจาณณาตีราคาโดย
กําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเปนหนวยๆ เพื่อใหการตีราคาปานกลางเปนไปโดยเที่ยงธรรม
มาตรา 14 ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ใหมีหนาที่พิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา 13 คณะ
กรรมการนั้นใหประกอบดวยบุคคลในทองที่ดังตอไปนี้
(1) ในเขตเทศบาล ใหมีปลัดจังหวัด ที่ดินจังหวัด นายอําเภอทองที่ เทศมนตรีหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งสภาเทศบาลเลือก
(2)ในเขตสุขาภิบาล ใหมีปลัดจังหวัด ที่ดินจังหวัด นายอําเภอทองที่ กรรมการสุขาภิบาลหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งคณะ
กรรมการสุขาภิบาลเลือก
(3)นอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลที่มีกํานัน ใหมีปลัดจังหวัด ที่ดินจังหวัด นายอําเภอทองที่ กํานันทองที่ และผูทรงคุณวุฒิสองคน
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเลือก
(4)นอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลที่ไมมีกํานัน ใหมีปลัดจังหวัด ที่ดินจังหวัด นายอําเภอทองที่ และผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดเลือก
มาตรา 15 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และให
คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
มาตรา 16 ใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ป

มาตรา 17 ภายหลังการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 แลว ถามีเหตุผลแสดงวา ราคาที่ดินในหนวยใดไดเปลี่ยนแปลงไป
มาก และผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร หรือเจาของที่ดินรองขอ ผูวาราชการจังหวัดจะสั่งใหคณะกรรมการทําการพิจารณาตีราคา
ปานกลางของบที่ดินในหนวยนั้นเสียใหมก็ได
มาตรา 18 ภายในเดือนตุลาคมของปที่จะครบระยะเวลาสี่ป ตามมาตรา 16 ใหคณะกรรมการอื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่
ดินตอผูวาราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลางของที่ดินทุกๆ หนวย และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินนั้นไว ณ
ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล สํานักงานสุขาภิบาล และ ตําบลแหงทองที่นั้น ภายในสามาสิบวันนับแตวันที่ไดรับราย
งานจากคณะกรรมการ
มาตรา 19 ถามีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา 17 ใหคณะกรรมการอื่นรายงานการตีราคาใหมตอผูวาราชการจังหวัด
และใหผูวาราชการจังหวัดประกวดราคาปานกลางของที่ดินใหมภายในระยเวลาและสถานที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา 18
มาตรา 20 ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของที่ดิน เจาของที่ดินมีสิทธิอุทธรณการตีราคาปานกลางของที่ดินตอผู
วาราชการจังหวัดไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน และใหนําความในหมวด 8 อันวาดวยการอุทธรณมาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 21 การตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปตามมาตรา 16 ใหใชเปนราคาปานกลางไดทุกปสําหรับรอบระยะ
เวลาสี่ปนั้น
ในกรณีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา 17 ราคาปานกลางของที่ดินใหมนั้น ใหใชไดสําหรับปที่ถัดจากปที่มี
ประกาศตีราคาปานกลางของที่ดินใหมจนถึงปสุดทายของรอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่มีการอุทธรณตามมาตรา 20 ราคาปานกลางของที่ดินตามคําวินิจฉัยอุทธรณใหใชสําหรับปที่เปนประเด็นแหงการอุทธรณ
เปนตนไป จนถึงปสุดทายของรอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่ง และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม ภายใน
ระยะเวลาและสถานที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา 18

หมวด 3
การลดหยอนและการยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่
*(7) “มาตรา22 บุคคลธรรมซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวหรือปลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกัน และใหที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัย
ของตนเปนที่เลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไป
นี้
(1) ถาเปนที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไรไมได ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในขอบัญญัติจังหวัด
(2) ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอนไดไมเกินครึ่งไร แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได
ทั้งนี้ตามที่กําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับ
*(7) มาตรา 22 ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ.2524 มาตรา 6 โดยใชความใหมแทน
มาตรา 22 ความเดิมบัญญัติไวดังนี้
“มาตรา 22 บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกัน และใชที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัยของตน เปนที่เลี้ยงสัตวของตน
หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถาเปนที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาล ลดหยอนใหหาไร
(2) ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลหรือในเขตสุขาภิบาล ลดหยอนใหหนึ่งไร
(3) ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลเมือง ลดหยอนใหสองรอยตารางวา
(4) ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลนคร ลดหยอนใหหนึ่งรอยตารางวา

(3) ถาเปนที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบลใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวา แตจะ
นอยกวาหาสิบตารางวาไมได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
(4) ถาเปนที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอนได ดังตอไปนี้
(ก) ในทองที่มีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวา แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได

(ข)ในทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไร แตจะนอยกวาหนึ่งรอยตารางวาไมได
(ค)ในทองที่ชนบท ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไรไมได
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ทองที่ใดจะเปนทองที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ดินมีสิ่งปลูกสรางและสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชา ไมไดรับการลดหยอนสําหรับสวนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสราง
ที่ใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น
ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
การลดหยอนตามเกณฑในมาตรานี้ ใหไดรับการลดหยอนสําหรับที่ดินที่อยูในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแตจังหวัดเดียว”
มาตรา 23 ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก ถาในปลวงมาแลว การเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติหรือทําการเพาะปลูกไม
ไดดวยเหตุอันพนวิสัยที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณายกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่ใหไดตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
*(8) “มาตรา 23 ทวิ ที่ดินที่ใชเปนสุสานและณาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชนตอบแทน อาจไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี
บํารุงทองที่ไดเฉพาะที่กําหนดไวในกฎกระทรวง”

หมวด 4
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสํารวจ
มาตรา 24 ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่เปนรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด

ในกรณีที่ที่ดินอยูนอกเขตเทศบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรจะกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจแลว
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจาของที่ดินเปนรายแปลงที่ทําการสํารวจก็ได
ที่ดินตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ถามีสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถานการคาหรือใหเชา ไมไดรับการลดหยอน สําหรับสวนของที่ดินที่มี
สิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น
ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอนรวมกันตามเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
การลดหยอนตามเกณฑในมาตรานี้ ใหไดรับการลดหยอนสําหรับที่ดินที่อยูจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแตจังหวัดเดียว”
*(8) มาตรา 3 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ.2524 มาตรา 7

มาตรา 25 ถาบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินตาย เปนผูไมอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องสาบสูญ หรือ
เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดกหรือทายาท ผูรับมอบอํานาจ ผูครอบครองทรัพยสิน ผูอนุบาล ผู
พิทักษ หรือผูจัดการทรัพยสิน แลวแตกรณี มีหนาที่ปฏิบัติการตามาตรา 24
มาตรา 26 ถาเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล ใหผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลนั้นมีหนาที่ปฏิบัติการตามาตรา 24
มาตรา 27 ถาบุคคลหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหบุคคลเหลานั้นมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติการตามมาตรา 24
มาตรา 28 เพื่อประโยชนในการสํารวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา 24 วรรคสอง ใหเจาพนักงานสํารวจกําหนดวัน
เวลาที่จะทําการและปดประกาศไว ณ ที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่นั้น และใหเจาของที่ดินหรือผูแทนมีหนาที่ชี้เขตและแจงจํานวนที่ดิน
ตามกําหนดวันเวลานั้น และใหความสะดวกแกเจาพนักงานสํารวจเพื่อการนั้นตามสมควร
ถาเจาของที่ดินหรือผูแทนไมมาชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดินขาดจากจํานวนที่เปนจริง หรือไมใหความสะดวกแกเจา
พนักงานสํารวจ เจาพนักงานสํารวจมีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของ ในระหวางพะอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทํา
การ เพื่อทําการสํารวจ ตามที่เห็นวาถูกตองได
มาตรา 29 แบบแสดงรายการที่ดินสําหรับที่ดินในเขตเทศบาล ใหยื่นตอเจาพนักงานประเมิน ณ สํานักงานเทศบาลที่ที่ดินแปลง
นั้นอยูในเขต หรือยื่น ณ สถานที่อื่นที่นายกเทศมนตรีกําหนด

แบบแสดงรายการที่ดินสําหรับที่ดินนอกเขตเทศบาล ใหยื่นตอเจาพนักงานประเมิน ณ ที่วาการอําเภอที่ที่ดินแปลงนั้นอยูในเขต
หรือยื่น ณ สถานที่อื่นที่นายอําเภอกําหนด
มาตรา 30 แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา 24 และมาตรา 29 ใหยื่นภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินตามาตรา 16
แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปนั้น
มาตรา 31 บุคคลใดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมของเจาของที่ดิน ผูใดไดเปลี่ยนแปลงไปใหเจาของที่ดินนั้น
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เปนเจาของที่ดินใหม หรือนับแตวันที่จํานวน
เนื้อที่ดินไดมีการเปลี่ยนแปลง เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานทําการสํารวจตามมาตรา 24 วรรคสอง ก็ใหเจา
ของที่ดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกัน และใหเจาพนักงานสํารวจยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตอเจาพนักงาน
ประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาของที่ดิน
มาตรา 32 เจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนตามมาตรา 22 เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยาง
อื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ใหเจาของที่ดินผูนั้นแจงการเปลี่ยนแปลงตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 29
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือนับแตวันที่มีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลง เวนแตในกรณีที่ผูวา
ราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา 24 วรรคสอง ก็ใหเจาของที่ดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจทําการ
สํารวจตามมาตรา 24 วรรคสอง ก็ใหเจาของที่ดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกัน และใหเจาพนักงานสํารวจแจง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาของที่ดิน
หมวด 5
การชําระภาษีบํารุงทองที่

มาตรา 33 ในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับปแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา 16 หรือของปที่มีการตีราคา
ปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา 17 ใหเจาพนักงานาประเมินคํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลัง
จากการตีราคาปานกลางของที่ดินตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ที่ดินอยูในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลที่ไมมีกํานัน ใหเจาพนักงานประเมินแจงการประเมินเปนหนังสือไปยัง
ผูซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
(2)ในกรณีที่ที่ดินอยูนอกเขตเทศบาลที่มีกํานันใหเจาพนักงานประเมินปดประกาศ แจงการประเมินไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทํา
การกํานัน และที่ทําการผูใหญบาน
การประเมินภาษีบํารุงทองที่ที่เจาพนักงานประเมินคํานวณไวตามวรรคหนึ่ง ใหใชเปนการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับในปตอ
ไปจนครบรอบวาระเวลาสี่ปตามมาตรา 21
ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินไมอาจคํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการประเมินภายในเดือนมีนาคม ก็ใหแจงการประเมินภาย
หลังกําหนดเวลาดังกลาวได
มาตรา 34 ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่นําเงินไปชําระตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่วาการอําเภอสํานักงานเทศบาล หรือสถานที่
อื่นที่นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนด
การชําระภาษีบํารุงทองที่นั้น ใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อไดรับใบเสร็จรับเงินที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการนี้ไดลงลายมือ
ชื่อรับเงินแลว
มาตรา 35 ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเดือนเมษายนของทุกป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไดรับแจงการประเมินตามมาตรา 31 หรือมาตรา 32 หรือภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา
33 วรรคสาม ใหชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
มาตรา 36 ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาชําระภาษีบํารุงทองที่ตามมาตรา 35 ออกไปอีกไดตาม
ความจําเปนแกกรณี

มาตรา 37 ถาภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินของเจาของเดียวกันในตําบลเดียวกันมีจํานวนไมถึงหนึ่งบาท เปนอันไมตองเสียภาษี
บํารุงทองที่สําหรับที่ดินแปลงนั้น
มาตรา 38 ภาษีบํารุงทองที่จํานวนใดที่เจาพนักงานประเมินไดแจงหรือประกาศประเมินแลว ถามิไดชําระภายในเวลาที่กําหนด ให
ถือเปนภาษีบํารุงทองที่คางชําระ
มาตรา 39 เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจาของที่ดินไดโอนตกไปยังบุคคลอื่น ใหผูรับโอนมีหนาที่รวมกับเจาของที่ดิน
เดิมเสียภาษีบํารุงทองที่คางชําระไมเกินหาปรวมทั้งปสุดทายที่มีการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดินดวย สวนภาษีบํารุงทองที่คางชําระเกินหาปคง
อยูในความรับผิดชอบของเจาของที่ดินเดิม
ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูรับโอนซึ่งไดกรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาด โดยคําสั่งศาลหรือคําสั่งของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยในคดีลมละลาย หรือคําสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 40 ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ ใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกเจาของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ
(2)สั่งใหเจาของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีทองที่คางชําระ
ถาเจาของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวของไมยอมปฏิบัติการตาม (1) หรือ (2) ใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจเขาไปในที่ดิน
หรือสถานที่ที่เกี่ยวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่คางชําระของผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการเพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคนบัญชีหรือเอกสาร หรือยึดอายัดบัญชีหรือเอกสาร
มาตรา 41 ทรัพยสินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ อาจถูกยึด อายัด หรือขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระภาษี
บํารุงทองที่คางชําระ โดยใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได แตคําสั่งเชนวา
นั้นจะออกไดก็แตโดยไมรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาราชการจังหวัด
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาที่ใหอุทธรณไดตามมาตรา 49 หรือ มาตรา 52 และตลอด
เวลาที่ทําการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวยังไมถึงที่สุด

คําสั่งยึดจะกระทําไดเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหเจาของที่ดินชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
นับแตวันที่รับหนังสือนั้นโดยวิธีการสงหนังสือตามมาตรา 12
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินเพื่อใหไดรับชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระนั้น ใหนําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 42 เงินที่ไดจาการขายทอดตลาดนั้น ใหพักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด หรือ ขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคา
ภาษีบํารุงทองที่ ถายังมีเงินเหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของที่ดิน
มาตรา 43 เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวแลว ถาไดมีการชําระเงินคาใชจายในการยึดหรืออายัดและคาภาษีบํารุงทองที่คาง
ชําระโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาดก็ใหนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีสั่งถอนคําสั่งหรืออายัดนั้น
มาตรา 44 ผูใดเสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสีย หรือเสียเกินกวาที่ควรตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน
การขอรับเงินคืนใหยื่นคํารองตอนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่ หรือนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ แลวแตกรณีในการนี้ใหผูยื่นคํารองสงเอกสาร หลักฐานหรือคําชี้
แจงใดๆ ประกอบคํารองดวย
การสั่งคืนภาษีบํารุงทองที่ใหเปนอํานาจของนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี
หมวด 6
เงินเพิ่ม
มาตรา 45 ใหเจาของที่ดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
(1)ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของจํานวนที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแต
กรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่มรอยละหา
ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่

(2)ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบ
ของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงาน
ประเมินแจงการประเมิน
(3)ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ให
เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุงทองที่ทีประเมินเพิ่มเติม
*(9) “(4)ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละยี่สิบสี่ตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่
เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไมใหนําเงินเพิ่มเติม (1) (2) หรือ (3) มาคํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (4) ดวย”
มาตรา 46 เงินเพิ่มใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองที่
หมวด 7
เจาพนักงานประเมิน
มาตรา 47 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจดังตอไปนี้
(1)เขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ของผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในระหวางพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการเพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคนบัญชีหรือเอกสาร หรือยึดบัญชีอายัดหรือเอกสาร
เพื่อทราบวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม
(2)มีหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ
มาตรา 48 เมื่อปรากฎวาเจาของที่ดินซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่มิไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา 24 ใหเจา
พนักงานประเมินมีอํานาจแจงการประเมินยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันที่เจาพนักงานประเมินไดทราบวาเจาของที่ดินยังมิไดยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน

หมวด 8
การอุทธรณ
มาตรา 49 เจาของที่ดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลว เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราช
การจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณแกเจาพนักงานประเมินตามแบบที่กระทรวงหมาดไทยกําหนดภายในสามาสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงการ
ประเมิน
เมื่อเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณนั้นตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัด
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณหรือคํา
พิพากษาของศาล
*(9) มาตรา 45 (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกเขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2528 (ฉบับที่2) พ.ศ.2529

มาตรา 45 (4) ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละยี่สิบสี่ตอปของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุง
ทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไมใหนําเงินเพิ่มตาม (1) (2) หรือ (3) มาคํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (4) ดวย
มาตรา 50 เพื่อการพิจารณาการอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดง
ผูอุทธรณใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกที่ออกตามมาตรานี้ หรือไมยอมใหคําถอยคําโดยไมมีเหตุผลอันสมควรใหผูวาราชการจังหวัด
ยกอุทธรณนั้นเสีย
มาตรา 51 เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิฉัยอุทธรณเปนประการใดแลวใหแจงคําวินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ
และเจาพนักงานประเมิน
มาตรา 52 ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณตามความในมาตรา 50 วรรคทาย

หมวด 9
บทกําหนดโทษ
มาตรา 53 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลัก
ฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตารา 54 ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอกชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดินตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 55 ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติตามมาตรา 28 มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 56 ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา 40 มาตร 47 หรือมาตรา 50 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูอุทธรณตามมาตรา 50
มาตรา 57 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถานายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีแลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก
ใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายใน
สามสิบวันแลว คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด
ถาผูตองการไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีตอไป
*(10) “มาตรา 58 เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลหรือ
สุขาภิบาล แลวแตความผิดนั้นจะเกิดขึ้นในทองที่ใด”
*(10) มาตรา 58 ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่2) พ.ศ.2516 มาตรา 5 โดยใชความใหมแทน มาตรา
58 ความเดิมบัญญัติไวดังนี้

“มาตรา 58 เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลหรือสุขาภิบาล แลวแตความ
ผิดนั้นจะเกิดขึ้นในทองที่ใด”
บทเฉพาะกาล
มาตรา 59 บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา 3 ใหคงใชบังคับไดในการเก็บภาษีบํารุงทองที่ จํานวนพุทธศักราช
ตางๆ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

ชั้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่
ตามมาตรา 7
ราคาปานกลางของที่ดิน
ภาษีไรละ
บาท
ไมเกินไรละ
200 บาท
1
เกินไรละ 200 บาท ถึงไรละ
400 บาท
2
เกินไรละ 400บาท ถึงไรละ
600 บาท
3
เกินไรละ 600บาท ถึงไรละ
800 บาท
4
เกินไรละ 800บาท ถึงไรละ 1,000 บาท
5
เกินไรละ 1,000บาท ถึงไรละ 1,200 บาท
7
เกินไรละ 1,200บาท ถึงไรละ 1,400 บาท
8
เกินไรละ 1,400บาท ถึงไรละ 1,600 บาท
9
เกินไรละ 1,600บาท ถึงไรละ 1,800 บาท
10
เกินไรละ 1,800บาท ถึงไรละ 2,000 บาท
11
เกินไรละ 2,000บาท ถึงไรละ 2,200 บาท
12
เกินไรละ 2,200 บาท ถึงไรละ 2,400 บาท
13
เกินไรละ 2,400 บาท ถึงไรละ 2,600 บาท
14
เกินไรละ 2,600 บาท ถึงไรละ 2,800 บาท
15
เกินไรละ 2,800 บาท ถึงไรละ 3,000 บาท
17
เกินไรละ 3,000 บาท ถึงไรละ 3,500 บาท

หมายเหตุ
สต.
50
50
50

(1) ที่ดินที่ใชประกอบ
การกสิกรรมเฉพาะประเภทไมลมลุก ให
เสียกึ่งอัตรา แตถาเจาของ
ที่ดินประกอบการกสิกรรม
ประเภทไมลมลุกนั้น
ดวยตนเองใหเสียอยางสูง
ไมเกินไรละ 5 บาท

(2) ที่ดินที่ทิ้งไววางเปลา
หรือไมไดทําประโยชน
ตามควรแกสภาพของที่ดิน
ใหเสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทา

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
(11*)34

เกินไรละ 3,500 บาท
เกินไรละ 4,000 บาท
เกินไรละ 4,500 บาท
เกินไรละ 5,000 บาท
เกินไรละ 5,500 บาท
เกินไรละ 6,000 บาท
เกินไรละ 6,500 บาท
เกินไรละ 7,000 บาท
เกินไรละ 7,500 บาท
เกินไรละ 8,000 บาท
เกินไรละ 8,500 บาท
เกินไรละ 9,000 บาท
เกินไรละ 9,500 บาท
เกินไรละ 10,000 บาท
เกินไรละ 15,000 บาท
เกินไรละ 20,000 บาท
เกินไรละ 25,000 บาท
เกินไรละ 30,000 บาท

ถึงไรละ 4,000 บาท
ถึงไรละ 4,500 บาท
ถึงไรละ 5,000 บาท
ถึงไรละ 5,500 บาท
ถึงไรละ 6,000 บาท
ถึงไรละ 6,500 บาท
ถึงไรละ 7,000 บาท
ถึงไรละ 7,500 บาท
ถึงไรละ 8,000 บาท
ถึงไรละ 8,500 บาท
ถึงไรละ 9,000 บาท
ถึงไรละ 9,500 บาท
ถึงไรละ 10,000 บาท
ถึงไรละ 15,000 บาท
ถึงไรละ 20,000 บาท
ถึงไรละ 25,000 บาท
ถึงไรละ 30,000 บาท
ใหเสียภาษีไรละ ดังตอไปนี้

(1) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาท

30
22
25
27
30
32
35
37
40
42
45
47
50
55
60
65
70

50
50
50
50
50
50
-

แรก ใหเสียภาษี 70 บาท
(2) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินสวนที่เกิน
30,000 บาท ใหเสียทุกๆ 10,000 บาท ตอ 25 บาท
เศษของ 10,000 บาท ถาถึง 5,000 บาท ใหถือเปน
10,000 บาท ถาไมถึง 5,000 บาทใหปดทิ้ง”

หมายเหตุ
(1) ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่
(ก) เศษของไรใหคิดในอัตราลดลงตามสวน
(ข) เศษของหนึ่งตารางวาใหปดทิ้ง
(2) เมื่อคํานวณภาษีแลว เศษของ 10 สตางค ใหปดทิ้ง
เหตุผล :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลรัษฎากร ไดบัญญัติ
ใหกรมสรรพากรเปนผูควบคุมจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ แตใหกันไวตางหากเพื่อใชจายในการ
บํารุงทองที่ในเขตทองถิ่นนั้นๆ จึงสมควรมอบใหราชการสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่เสียเอง
(คัดจากราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลมที่ 82 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2508)

*(11) ชั้น 34 ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 พ.ศ.2524 มาตรา 9 โดยใชความใหมแทน ชั้น 34
ความเดิมบัญญัติไวดังนี้
“ชั้น 34 ราคาปานกลางของที่ดิน เกินไรละ 30,000 บาท ถึงไรละ 40,000 บาท ภาษีไรละ 80 บาท”
*(12) ชั้น 35 ชั้น 36 ชั้น 37 ชั้น 38 ชั้น 39 ชั้น 40 ชั้น 41 ชั้น42 และ ชั้น 43 ความเดิมถูกยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ทองที่ พ.ศ..2508 พ.ศ.2524 มาตรา 10 ความเดิมบัญญัติไวดังนี้

ชั้น
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ราคาปานกลางของที่ดิน
เกินไรละ
เกินไรละ
เกินไรละ
เกินไรละ
เกินไรละ
เกินไรละ
เกินไรละ
เกินไรละ
เกินไรละ
นี้ -

40,000 บาท ถึงไรละ 50,000 บาท
50,000 บาท ถึงไรละ 60,000 บาท
60,000 บาท ถึงไรละ 80,000 บาท
80,000 บาท ถึงไรละ 100,000 บาท
100,000 บาท ถึงไรละ 200,000 บาท
200,000 บาท ถึงไรละ 300,000 บาท
300,000 บาท ถึงไรละ 400,000 บาท
400,000 บาท ถึงไรละ 500,000 บาท
500,000 บาท ใหเสียภาษีไรละดังตอไป

ภาษีไรละ
บาท
901
100
150
200
250
300
750
400

หมายเหตุ
สต.
-

(1) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน 500,000 บาทแรก ใหเสียภาษี 400 บาท
(2) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินสวนที่เกิน 500,000 บาท ใหเสียทุกๆ 100,000 บาท ตอ 100 บาท เศษของ
100,000 บาท ถาถึง 50,000 บาท ใหถือเปน 100,000 บาท ถาไมถึง 50,000 บาทใหปดทิ้ง

