
พระราชบัญญัติ 
ภาษีบํารงุทองท่ี 
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เปนปที่ ๒๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ออกจาก

ประมวลรัษฎากร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติภาษีบํารุงทองท่ี 

พ.ศ.๒๕๐๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกลักษณะ ๓ ภาษีบํารุงทองที่แหงประมวลรัษฎากร 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้
แทน 

 
มาตรา ๔๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
                                                           

๑ รก. ๒๕๐๘/๙๔/๖พ/๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘] 
๒ มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัภาษีบํารุงทองท่ี 

พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๕  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความ

ควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนาท่ีของ
ผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีหรือผูซึ่ง
รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ท่ีดิน” หมายความวา พื้นที่ดิน และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปน

ภูเขาหรือที่มีน้ําดวย 
“เจาของท่ีดิน” หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือครอบครองอยูในท่ีดินที่ไมเปน
กรรมสิทธ์ิของเอกชน 

“ป” หมายความวา  ปปฎิทิน 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๗  ใหผูซ่ึงเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี ๑ มกราคมของปใด มีหนาท่ี

เสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับปนั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารงุ
ทองที่ทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘  เจาของท่ีดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดิน ดังตอไปนี้ 
(๑) ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๒) ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชในกิจการ

ของรัฐหรือสาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน 
(๓) ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่น

หรือสาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน 
(๔) ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศล

สาธารณะ 
(๕) ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์

ของวัดไมวาจะใชประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม หรือที่ศาลเจา โดยมิได
หาผลประโยชน 



(๖)๓ ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชน
ตอบแทน 

(๗)๔ ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟาหรือการทาเรือของรัฐ
หรือที่ใชเปนสนามบินของรัฐ 

(๘) ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู
แลว 

(๙) ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการ
จัดใชเพื่อสาธารณประโยชน โดยเจาของที่ดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในที่ดินเฉพาะ
สวนนั้น 

(๑๐) ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการ
ชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือองคการระหวางประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมี   
ขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 

(๑๑) ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ท้ังน้ีให
เปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

(๑๒) ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘ ทวิ๕  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดผูมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงาน

สํารวจ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตีราคา

ปานกลางตามมาตรา ๑๔ 
(๓) กําหนดสถานที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

และมาตรา ๓๔ 
(๔) ๖กําหนดเขตทองที่ตามมาตรา ๒๒ (๔)  
(๕) กําหนดวิธีการและสถานท่ีแจงการประเมินตามมาตรา ๓๓ 
(๖) กําหนดผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตร ี

                                                           
๓ มาตรา ๘ (๖) แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุง

ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๔ มาตรา ๘ (๗)แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๖ ลงวนัท่ี ๔ 

มิถุนายน ๒๕๑๕ 
๕ มาตรา ๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๑๖ 
๖ มาตรา ๘ ทว ิ(๔) แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษี

บํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



มาตรา ๘ ตรี๗  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ทั่วเขตกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๙  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๑) ในเขตเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงาน

ประเมินและเจาพนักงานสํารวจ 
(๒) นอกเขตเทศบาล ใหนายอําเภอทองท่ีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงาน

ประเมินและเจาพนักงานสํารวจ 
 
มาตรา ๑๐๘  ภาษีบํารุงทองที่ท่ีเก็บจากที่ดินในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใด นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น 

ภาษีบํารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๙ 
 
มาตรา ๑๑  สวนลดและคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที ่ให

เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒  การสงคําส่ังเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรอื

หนังสืออ่ืนใหแกบุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรอื

ในเวลาทําการ 
(๒) ใหสง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผูรับ หรือใหสงโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน 
ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผูรับใหสงแกผูซึ่งบรรลุ

นิติภาวะแลวซึ่งอยู ณ ภูมิลําเนา หรืออยูในบานหรือสถานที่ทําการของผูนั้น 

                                                           
๗ มาตรา ๘ ตรี เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๑๖ 
๘ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๑๐ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือน้ันไวในท่ีแลเห็นได
งาย ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผูนั้น หรือลงประกาศแจงความในหนังสือพิมพ
รายวันอยางนอยสองฉบับ หรือโฆษณาดวยวิธีอื่น 

เมื่อไดปฏิบัติการตามวิธีดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวัน
นับแตวันท่ีปฏิบัติการ ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว 

 
 

หมวด ๒ 
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน 

   
 

มาตรา ๑๓  การตีราคาปานกลางของท่ีดินนั้น ใหนําเอาราคาที่ดินใน
หนวยที่จะทําการตีราคา ซึ่งซื้อขายกันโดยสุจริตครั้งสุดทายไมนอยกวาสามรายใน
ระยะเวลาไมเกินหนึ่งปกอนวันตีราคา มาคํานวณถัวเฉลี่ยเปนราคาปานกลาง โดยมิให
คํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกเขาดวย 

ในกรณีท่ีไมมีการซ้ือขายท่ีดินตามวรรคหน่ึงในหนวยใด ใหนําเอาราคา
ปานกลางที่คํานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่งของที่ดินในหนวยใกลเคียงที่มีสภาพและทําเล
ท่ีดินคลายคลึงกันมาเปนราคาปานกลางของท่ีดินในหนวยน้ันได 

ถาไมอาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคกอนได ใหกําหนดราคาปาน
กลางของที่ดินโดยถือเกณฑอยางอื่นอันอาจแสดงราคาตลาดของที่ดินโดยเฉลี่ยได 

การตีราคาปานกลางของท่ีดินใหตีราคาเปนหนวยตําบล แตถาราคาของ
ที่ดินในตําบลใดแตกตางกันมาก ใหพิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยก
ออกเปนหนวยๆ เพื่อใหการตีราคาปานกลางเปนไปโดยเท่ียงธรรม 

 
มาตรา ๑๔๑๐  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง

ใหมีหนาท่ีพิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นให
ประกอบดวยบุคคลในทองที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ปลัดจังหวัด เจา
พนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอทองที ่ผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย
หน่ึงคน และผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ประกอบดวย ปลัดจังหวัด 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนายอําเภอทองที ่ผูซ่ึงผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น
มอบหมายหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาทองถิ่น 

                                                           
๑๐ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํา
กวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบ

ระยะเวลาสี่ป 
 
มาตรา ๑๗  ภายหลังการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา ๑๖ แลว

ถามีเหตุแสดงวาราคาที่ดินในหนวยใดไดเปลี่ยนแปลงไปมาก และผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาเห็นสมควร หรือเจาของที่ดินรองขอ ผูวาราชการจังหวัดจะสั่งใหคณะกรรมการ
ทําการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในหนวยนั้นเสียใหมก็ได 

 
มาตรา ๑๘  ภายในเดือนตุลาคมของปท่ีจะครบรอบระยะเวลาสี่ป ตาม

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินตอผูวาราชการ
จังหวัดแสดงราคาปานกลางของท่ีดินทุก ๆ หนวย และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศ
ราคาปานกลางของที่ดินนั้นไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล 
สํานักงานสุขาภิบาล และที่ตําบลแหงทองที่นั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน
จากคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๙  ถามีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา ๑๗ ให

คณะกรรมการย่ืนรายงานการตีราคาใหมตอผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัด
ประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม ภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา ๑๘ 

 
มาตรา ๒๐  ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของที่ดิน 

เจาของที่ดินมีสิทธิอุทธรณการตีราคาปานกลางของที่ดินตอผูวาราชการจังหวัดไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดิน และใหนําความในหมวด ๘ อันวา
ดวยการอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  การตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปตาม

มาตรา๑๖ ใหใชเปนราคาปานกลางไดทุกปสําหรับรอบระยะเวลาสี่ปนั้น 



ในกรณีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา ๑๗ ราคาปาน
กลางของท่ีดินใหมน้ัน ใหใชไดสําหรับปที่ถัดจากปที่มีประกาศการตีราคาปานกลางของ
ท่ีดินใหม จนถึงปสุดทายของรอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่มีการอุทธรณตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของที่ดินตามคํา
วินิจฉัยอุทธรณใหใชสําหรับปที่เปนประเด็นแหงการอุทธรณเปนตนไป จนถึงปสุดทายของ
รอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่ง และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของ
ท่ีดินใหม ภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๘ 

 
หมวด ๓ 

การลดหยอนและการยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่ 
   

 
มาตรา ๒๒๑๑  บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวหรือหลาย

แปลงท่ีอยูในจังหวัดเดียวกัน และใชท่ีดินน้ันเปนท่ีอยูอาศยัของตน เปนท่ีเล้ียงสัตวของตน 
หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ตามเกณฑอยางใด
อยางหน่ึง ดังตอไปนี้ 

 (๑)๑๒ ถาเปนท่ีดินนอกเขตเทศบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะ
นอยกวาสามไรไมไดท้ังน้ี ตามที่กําหนดในขอบัญญัติจังหวัด หรือขอบังคับตําบล แลวแต
กรณี 

(๒) ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอน
ไดไมเกินหน่ึงไร แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได  ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในเทศบัญญัติ
หรือขอบังคับ 

(๓) ถาเปนที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขต
เทศบาลตําบล ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวา แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได  
ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 

(๔) ถาเปนที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอนได ดังตอไปน้ี 
(ก) ในทองที่ท่ีมีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอย

ตารางวา แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได 
(ข) ในทองที่ท่ีมีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไร 

แตจะนอยกวาหนึ่งรอยตารางวาไมได 

                                                           
๑๑ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัภาษีบํารุง

ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๑๒ มาตรา ๒๒ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



(ค) ในทองที่ชนบท ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไร
ไมได 

ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ทองท่ีใดจะเปนทองท่ีตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางและใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชา 

ไมไดรับการลดหยอนสําหรับสวนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถานการคาหรือใหเชา
นั้น 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับการ
ลดหยอนรวมกันตามเกณฑท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

การลดหยอนตามเกณฑในมาตรานี้ ใหไดรับการลดหยอนสําหรับที่ดินที่
อยูในจังหวัดใดจังหวัดหน่ึงแตจังหวัดเดียว 

 
มาตรา ๒๓  ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก ถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูก

ในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกต ิหรือทําการเพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยที่จะ
ปองกันไดโดยท่ัวไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณายกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ี
ใหไดตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๑๓  ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับ

ประโยชนตอบแทน อาจไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ไดเฉพาะที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสํารวจ 
   

  
มาตรา ๒๔  ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดง

รายการที่ดินเปนรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ในกรณีที่ที่ดินอยูนอกเขตเทศบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

เห็นสมควรจะกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจแลวยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
แทนเจาของที่ดินเปนรายแปลงที่ทําการสํารวจก็ได 

 

                                                           
๑๓ มาตรา ๒๓ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษี

บํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



มาตรา ๒๕  ถาบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินตาย เปนผูไมอยูตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเรื่องสาบสูญ หรือเปนคนไรความสามารถ หรอื
เสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดกหรือทายาท ผูรับมอบอํานาจ ผูครอบครอง
ทรัพยสิน ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูจัดการทรัพยสิน แลวแตกรณี มีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๖  ถาเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล ใหผูจัดการหรือผูแทนอื่นของ

นิติบุคคลนั้น มีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 
 
มาตรา ๒๗  ถาบุคคลหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหบุคคล

เหลานั้นมีหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 
 
มาตรา ๒๘  เพื่อประโยชนในการสํารวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน

ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ใหเจาพนักงานสํารวจกําหนดวันเวลาที่จะทําการสํารวจและปด
ประกาศไว ณ ที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่นั้น และใหเจาของท่ีดินหรือผูแทนมีหนาท่ีช้ี
เขตและแจงจํานวนเนื้อที่ดินตามกําหนดวันเวลานั้น และใหความสะดวกแกเจาพนักงาน
สํารวจเพื่อการนั้นตามสมควร 

ถาเจาของที่ดินหรือผูแทนไมมาชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน 
หรือชี้เขตหรือแจงจํานวนเนื้อที่ดินขาดจากจํานวนที่เปนจริง หรอืไมใหความสะดวกแก 
เจาพนักงานสํารวจ เจาพนักงานสํารวจมีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของใน
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพื่อทําการสํารวจตามที่เห็นวา
ถูกตองได 

 
มาตรา ๒๙๑๔  แบบแสดงรายการที่ดินสําหรับที่ดินในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใดใหย่ืนตอเจาพนักงานประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ที่ดินของผูเสียภาษีบํารุงทองที่ตั้งอยู หรือสถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่น
กําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมนอย
กวาสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๐  แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙   

ใหยื่นภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ 
แบบแสดงรายการที่ดินที่ย่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดทุกปในรอบ

ระยะเวลาสี่ปนั้น 

                                                           
๑๔ มาตรา ๒๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๓๑  บุคคลใดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิม
ของเจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงไป ใหเจาของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตอ
เจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เปนเจาของที่ดินขึ้นใหม 
หรือนับแตวันที่จํานวนเนื้อที่ดินไดมีการเปลี่ยนแปลง เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด
กําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ใหเจาของท่ีดิน
แจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกัน และใหเจาพนักงานสํารวจยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากเจาของที่ดิน 

 
มาตรา ๓๒  เจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุให

การลดหยอนตามมาตรา ๒๒ เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุง
ทองที่สําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ใหเจาของที่ดินผูนั้นแจงการเปลี่ยนแปลงตอเจา
พนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง หรือ 
นับแตวันที่มีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลง เวนแตในกรณีที่ผูวา
ราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให
เจาของที่ดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกัน และใหเจา
พนักงานสํารวจแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาของที่ดิน 

 
หมวด ๕ 

การชําระภาษีบาํรุงทองที่ 
   

  
มาตรา ๓๓  ในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับปแรกของการตีราคา

ปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ หรือของปที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตาม
มาตรา ๑๗ ใหเจาพนักงานประเมินคํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการประเมินภายใน
เดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลางของที่ดินตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ที่ดินอยูในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลที่ไมมีกํานัน 
ใหเจาพนักงานประเมินแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังผูซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ 

(๒) ในกรณีที่ที่ดินอยูนอกเขตเทศบาลที่มีกํานัน ใหเจาพนักงานประเมิน
ปดประกาศแจงการประเมินไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบาน 

การประเมินภาษีบํารุงทองที่ท่ีเจาพนักงานประเมินคํานวณไวตามวรรค
หน่ึง ใหใชเปนการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับในปตอไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ป
ตามมาตรา ๒๑ 



ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินไมอาจคํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการ
ประเมินภายในเดือนมีนาคม ก็ใหแจงการประเมินภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวได 

 
มาตรา ๓๔๑๕  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่นําเงินไปชําระตอพนักงาน

เจาหนาที่ ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุงทองที่
ต้ังอยู  หรือสถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๔ ทวิ๑๖  การชําระภาษีบํารุงทองที่นั้น ใหถือวาเปนการสมบูรณ

เมื่อไดรับใบเสร็จรับเงินที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการนี้ไดลงลายมือชื่อรับเงินแลว 
เวนแตการชําระภาษีตามวรรคสอง 

การชําระภาษีบาํรุงทองที่จะชําระโดยการสงธนาณัต ิตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามมาตรา ๓๔  
ก็ได โดยส่ังจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ๆ หรือชําระโดยผานธนาคาร หรือ
โดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด และใหถือวาวันสงทาง
ไปรษณีย วันชําระผานธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอื่นตามที่กําหนด เปนวันชําระภาษี 
 

มาตรา ๓๕  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ภายใน
เดือนเมษายนของทุกป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไดรับแจงการประเมินตามมาตรา 
๓๑หรือมาตรา ๓๒ หรอืภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ใหชําระภาษี
บํารุงทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

 
มาตรา ๓๖  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเล่ือน

กําหนดเวลาชําระภาษีบํารุงทองที่ตามมาตรา ๓๕ ออกไปอีกไดตามความจําเปนแกกรณี 
 
มาตรา ๓๖ ทวิ๑๗  ถาเงินภาษีบํารุงทองที่ที่ตองชําระภายในกําหนดเวลา 

ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลวแตกรณ ีมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาท่ี
เสียภาษีจะขอผอนชําระเปนสามงวด ๆ ละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงเปนหนังสือใหบุคคล
ตามมาตรา ๓๕ ทราบกอนการชําระภาษีงวดที่หนึ่ง 
                                                           

๑๕ มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๖ มาตรา ๓๔ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๗ มาตรา ๓๖ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษี

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



การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองชําระงวดท่ีหนึ่งตามกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แลวแตกรณ ีงวดท่ีสองตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต
วันสุดทายที่ตองชําระงวดท่ีหนึ่ง และงวดท่ีสามตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทาย
ท่ีตองชําระงวดท่ีสอง 

ถาผูขอผอนชําระภาษีผูใดไมชําระภาษีบํารุงทองที่งวดใดงวดหนึ่งภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของที่ดินหมดสิทธิที่จะชําระภาษีเปนงวดและใหนําความ
ในมาตรา ๔๕ (๔) มาใชบังคับสําหรับงวดท่ียังไมชําระ 

 
มาตรา ๓๗  ถาภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินของเจาของเดียวกันในตําบล

เดียวกันมีจํานวนไมถึงหนึ่งบาท เปนอันไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินแปลงนั้น 
 
มาตรา ๓๘  ภาษีบํารุงทองที่จํานวนใดที่เจาพนักงานประเมินไดแจงหรือ

ประกาศการประเมินแลว ถามิไดชําระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือเปนภาษีบํารุงทองที่คาง
ชําระ 

 
มาตรา ๓๙  เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจาของที่ดินไดโอน

ตกไปยังบุคคลอ่ืน ใหผูรับโอนมีหนาท่ีรวมกับเจาของท่ีดินเดิมเสียภาษีบํารุงทองท่ีคาง
ชําระไมเกินหาป รวมทั้งปสุดทายที่มีการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดินดวย สวนภาษีบํารงุ
ทองที่คางชําระเกินหาปคงอยูในความรับผิดของเจาของที่ดินเดิม 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูรับโอนซึ่งไดกรรมสิทธิ์มาในการขาย
ทอดตลาดโดยคําส่ังศาลหรือคําส่ังของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย หรอื
คําสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔๐  ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ

ใหนายอําเภอ หรอืนายกเทศมนตรี มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกเจาของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคํา หรอื

สงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 
(๒) ส่ังใหเจาของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของ ปฏิบัติการเทาที่จําเปน

เพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ 
ถาเจาของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวของไมยอมปฏิบัติการตาม (๑) หรอื 

(๒) ใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของแก
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่คางชําระของผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในระหวางพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพื่อสอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ 
ตรวจคนบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญช ีหรือเอกสาร 

 



มาตรา ๔๑  ทรัพยสินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ อาจ
ถูกยึดอายัด หรือขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ โดยให
นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือยึด อายัด หรือขาย
ทอดตลาดได แตคําสั่งเชนวานั้นจะออกไดก็แตโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวา
ราชการจังหวัด 

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาท่ี
ใหอุทธรณไดตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาที่ทําการพิจารณาและ
วินิจฉัยอุทธรณดังกลาวยังไมถงึท่ีสุด 

คําสั่งยึดจะกระทําไดเม่ือไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหเจาของที่ดินชําระ
ภาษีบํารุงทองที่คางชําระทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่รับหนังสือนั้นโดย
วิธีการสงหนังสือตามมาตรา ๑๒ 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินเพื่อใหไดรับชําระภาษีบํารุง
ทองที่คางชําระนั้น ใหนําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๒  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดนั้น ใหหักไวเปนคาใชจายใน

การยึดอายัด หรอืขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคาภาษีบํารุงทองที่ ถายังมีเงิน
เหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของที่ดิน 

 
มาตรา ๔๓  เม่ือไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวแลว ถาไดมีการชําระ

เงินคาใชจายในการยึดหรืออายัด และคาภาษีบํารุงทองที่คางชําระโดยครบถวนกอนการ
ขายทอดตลาด ก็ใหนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีสั่งถอนคําสั่งยึดหรืออายัดนั้น 

 
มาตรา ๔๔  ผูใดเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสีย หรือเสียเกิน

กวาที่ควรตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน 
การขอรับเงินคืนใหยื่นคํารองตอนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาล หรอื

นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่หรือ
นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ แลวแตกรณี ในการนี้ใหผูยื่นคํารองสงเอกสาร 
หลักฐาน หรือคําชี้แจงใดๆประกอบคํารองดวย 

การส่ังคืนภาษีบํารุงทองท่ีใหเปนอํานาจของนายอําเภอ หรือ
นายกเทศมนตรี แลวแตกรณ ี

 
หมวด ๖ 
เงินเพิ่ม 

   



มาตรา ๔๕  ใหเจาของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุง
ทองท่ี ในกรณีและอัตราดังตอไปนี ้

(๑) ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิม
รอยละสิบของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสีย
เงินเพ่ิมรอยละหาของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตอง
เสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของภาษีบํารุงทองที่ท่ีประเมิน
เพ่ิมเติม เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่
เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 

(๓) ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทํา
ใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมอีกหน่ึงเทาของภาษี
บํารุงทองที่ท่ีประเมินเพิ่มเติม 

(๔)๑๘ ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอย
ละย่ีสิบส่ีตอปของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 
ท้ังน้ี ไมใหนําเงินเพิ่มเติมตาม (๑) (๒) หรอื (๓) มาคํานวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (๔) 
ดวย 

 
มาตรา ๔๖  เงินเพิ่มใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองที่ 
 

หมวด ๗ 
เจาพนักงานประเมิน 

   
 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจ

ดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่

ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรอืในเวลา
ทําการ เพ่ือสอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคนบัญชีหรือเอกสารหรือยึด อายัด
บัญช ีหรือเอกสารเพื่อทราบวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไดปฏิบัติการถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไม 

                                                           
๑๘ มาตรา ๔๕(๔) แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุง

ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



(๒) มีหนังสือเรียกผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของ
มาใหถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อปรากฏวาเจาของที่ดินซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุง

ทองที่มิไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจแจง
การประเมินยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันที่เจาพนักงานประเมินไดทราบวาเจาของ
ท่ีดินยังมิไดย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน 

 
หมวด ๘ 
อุทธรณ 

   
 
มาตรา ๔๙  เจาของที่ดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลว

เห็นวาการประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยย่ืนอุทธรณ
แกเจาพนักงานประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

เมื่อเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณนั้น
ตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัด 

การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล 

 
มาตรา ๕๐  เพื่อการพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมี

หนังสือเรียกผูอุทธรณหรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารอันควรแกเรื่องมา
แสดง 

ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกท่ีออกตามมาตรานี้ หรือไม
ยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณนั้นเสีย 

 
มาตรา ๕๑  เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปน

ประการใดแลว ใหแจงคําวินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงาน
ประเมิน 

 
มาตรา ๕๒  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอ

ศาลภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการ
จังหวัดยกอุทธรณตามความในมาตรา ๕๐ วรรคทาย 

 



หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๓  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ให

ถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๔  ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมช้ีเขตหรือไมยอมแจงจํานวนเน้ือ

ท่ีดิน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๕  ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ 

มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา 

๔๗ หรือมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูอุทธรณตามมาตรา ๕๐ 
 
มาตรา ๕๗  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ถานายอําเภอหรือ

นายกเทศมนตรี แลวแตกรณ ีเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่นายอําเภอ
หรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายในสามสิบวัน คดีนั้นเปนอันเสร็จเด็ดขาด 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลว ไมชําระ
เงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 
มาตรา ๕๘๑๙  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตความผิดนั้นจะเกิดขึ้นในทองที่ใด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

                                                           
๑๙ มาตรา ๕๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



มาตรา ๕๙  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา ๓ ให
คงใชบังคับไดในการเก็บภาษีบํารุงทองที่ จํานวนพุทธศักราชตาง ๆ กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    จอมพล ถนอม กิตติขจร 
          นายกรัฐมนตรี 



บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่ 
ตามมาตรา ๗๒๐ 
   

 
ภาษีไรละ 

ชั้น ราคาปานกลางของที่ดิน 
บาท สต. 

หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 

ไมเกินไรละ        ๒๐๐  บาท   
เกินไรละ           ๒๐๐  บาท  ถึงไรละ        ๔๐๐  บาท
เกินไรละ           ๕๐๐  บาท  ถึงไรละ        ๖๐๐  บาท
เกินไรละ           ๖๐๐  บาท  ถึงไรละ        ๘๐๐  บาท
เกินไรละ           ๘๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๑,๐๐๐  บาท
เกินไรละ        ๑,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๑,๒๐๐  บาท
เกินไรละ        ๑,๒๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๑,๔๐๐  บาท
เกินไรละ        ๑,๔๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๑,๖๐๐  บาท
เกินไรละ        ๑,๖๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๑,๘๐๐  บาท
เกินไรละ        ๑,๘๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๒,๐๐๐  บาท
เกินไรละ        ๒,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๒,๒๐๐  บาท
เกินไรละ        ๒,๒๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๒,๔๐๐  บาท
เกินไรละ        ๒,๔๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๒,๖๐๐  บาท
เกินไรละ        ๒,๖๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๒,๘๐๐  บาท
เกินไรละ        ๒,๘๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๓,๐๐๐  บาท
เกินไรละ        ๓,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๓,๕๐๐  บาท
เกินไรละ        ๓,๕๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๔,๐๐๐  บาท
เกินไรละ        ๔,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๔,๕๐๐  บาท
เกินไรละ        ๔,๕๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๕,๐๐๐  บาท
เกินไรละ        ๕,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๕,๕๐๐  บาท
เกินไรละ        ๕,๕๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๖,๐๐๐  บาท
เกินไรละ        ๖,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๖,๕๐๐  บาท
เกินไรละ        ๖,๕๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๗,๐๐๐  บาท

-
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๗
๒๐
๒๒
๒๕
๒๗
๓๐
๓๒
๓๕

๕๐ 
- 
- 
- 
- 
๕๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 

     (๑) ท่ีดินท่ีใช
ประกอบการกสิกรรม
เฉพาะประเภท
ไมลมลุกใหเสียกึ่ง
อัตรา แตถาเจาของ
ที่ดินประกอบการ
กสิกรรมประเภท
ไมลมลุกน้ันดวย
ตนเอง ใหเสียอยาง
สูงไมเกินไรละ ๕ บาท 
     (๒) ท่ีดินท่ีท้ิง
ไววางเปลาหรือ
ไมไดทําประโยชน
ตามควรแกสภาพ
ของท่ีดินใหเสีย
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทา 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๐ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา ๗ ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและ

ชองภาษไีรละของชั้น ๓๔ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 
๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔  

    บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา ๗ ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและ
ชองภาษไีรละของชั้น ๓๕ ชัน้ ๓๖ ชั้น ๓๗ ชัน้ ๓๘ ชัน้ ๓๙ ชัน้ ๔๐ ชั้น ๔๑ ช้ัน๔๒ และช้ัน ๔๓ ยกเลิก
โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



ภาษีไรละ 
ชั้น ราคาปานกลางของที่ดิน 

บาท สต. 
หมายเหตุ 

๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกินไรละ        ๗,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ    ๗,๕๐๐  บาท
เกินไรละ        ๗,๕๐๐  บาท  ถึงไรละ    ๘,๐๐๐  บาท
เกินไรละ        ๘,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๘,๕๐๐  บาท
เกินไรละ        ๘,๕๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๙,๐๐๐  บาท
เกินไรละ        ๙,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ     ๙,๕๐๐  บาท
เกินไรละ        ๙,๕๐๐  บาท  ถึงไรละ   ๑๐,๐๐๐  บาท
เกินไรละ      ๑๐,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ   ๑๕,๐๐๐  บาท
เกินไรละ      ๑๕,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ   ๒๐,๐๐๐  บาท
เกินไรละ      ๒๐,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ   ๒๕,๐๐๐  บาท
เกินไรละ      ๒๕,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ   ๓๐,๐๐๐  บาท
เกินไรละ      ๓๐,๐๐๐  บาท  ใหเสียภาษีไรละ  
ดังตอไปนี้ 
     (๑) สําหรับราคาปานกลางของท่ีดิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
           แรก ใหเสียภาษี ๗๐ บาท 
     (๒) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินสวนที่เกิน  
           ๓๐,๐๐๐ บาท ใหเสียทุกๆ ๑๐,๐๐๐ บาท  
           ตอ ๒๕ บาท เศษของ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึงถึง  
           ๕,๐๐๐ บาท ใหถือเปน ๑๐,๐๐๐ บาท ถาไมถึง 
           ๕,๐๐๐ บาท ใหปดท้ิง 
 
 
 
 
 

๓๗
๔๐
๔๒
๔๕
๔๗
๕๐
๕๕
๖๐
๖๕
๗๐
๘๐

๕๐ 
- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  (๑) ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 

(ก) เศษของไรใหคิดในอัตราลดลงตามสวน 
(ข) เศษของหนึ่งตารางวา ใหปดท้ิง 
(๒) เมื่อคํานวณภาษีแลว เศษของ ๑๐ สตางค ใหปดท้ิง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากประมวลรัษฎากรไดบัญญัติให
กรมสรรพากรเปนผูควบคุมจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ แตใหกันไวตางหากเพื่อใชจายในการบํารุงทองที่ใน
เขตทองถ่ินน้ัน ๆ จึงสมควรมอบใหราชการสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่เสียเอง 

 
อัมพิกา/แกไข 
๒๕/๒/๔๕ 

A+B(C) 
 
ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๑๕๖ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๑ 
 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๒๒ 

 
มาตรา ๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจประกาศขยายกําหนดเวลาการย่ืน

รายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
สําหรับการตีราคาปานกลางของท่ีดินรอบระยะเวลาส่ีป ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐ ในเขต
กรุงเทพมหานครออกไปอีกไดตามความจําเปนแกกรณ ี

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบั
ท่ี ๓๓๕ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดจัดตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นโดยมีการบริหารราชการแตกตาง
จากจังหวัดอื่น ๆ ทําใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
มีขอขัดของ จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีบํารุงทองที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรพิมล/แกไข 
๑๙ พ.ย ๒๕๔๔ 

A+B(C) 
  

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔๒๓ 
 

                                                           
๒๑ รก.๒๕๑๕/๘๙/๗พ/๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ 
๒๒ รก.๒๕๑๖/๑๖๙/๑พ/๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
๒๓ รก.๒๕๒๔/๑๗๔/๑๐พ/๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ 



   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    

มาตรา ๑๑ ใหบรรดากฎกระทรวงที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชกําหนดนี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษายังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของพระราชบญัญัติภาษีบํารุงทองที่ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ 

 
มาตรา ๑๒  บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่ีถูก

ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ นอกจากมาตรา ๔๕ (๔) ใหคงใชบังคับไดในการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษีที่คางอยูหรือพึงชําระกอนวันที่บทบัญญัติแหงพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชกาํหนดนี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ โดยที่มีความจําเปนตองปรับปรุงอัตรา
ภาษีบํารงุทองท่ี และหลักเกณฑการลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และ
เนื่องจากเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้ 

 
อัมพิกา/แกไข 
๒๕/๒/๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชกําหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่
ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๔ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน

ตามพระราชบญัญัติภาษีบํารงุทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘ ไดกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่
ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
มาตรา ๔  ใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๒๑  ถึง  พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. 
๒๕๒๘ โดยใหถือราคาที่กําหนดตามมาตรานี้เปนการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา   ๑๖   แหง
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 

                                                           
๒๔ รก.๒๕๒๕/๒๘/๑พ/๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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  ใหขยายกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุงทองที่
สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกไปจนถึงวันที ่๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 
มาตรา ๖  ในกรณีที่ปรากฏวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ผูใดชําระภาษีบํารุงทองที่

สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ เกินจํานวนที่ตนตองเสีย ใหผูน้ันย่ืน
หลักฐานการชําระภาษีดังกลาวเพื่อขอรับภาษีสวนที่เกินคืน  ตอเจาพนักงานประเมิน 

เมื่อหัวหนาเขต  นายอําเภอ  หรอืนายกเทศมนตรี  แลวแตกรณีไดตรวจสอบหลักฐานวา
ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระภาษีเกินจํานวนที่ตนตองเสียจริง  ใหคืนภาษีสวนท่ีเกินภายในหน่ึงรอย
ยี่สิบวันนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นคําขอรับภาษีสวนที่เกินตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชกาํหนดนี้ 
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ ตามท่ีไดมีการกําหนดราคาปานกลาง
ของที่ดินขึ้นใหมเพื่อประโยชนในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป  พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘  
นั้น ปรากฏวาประชาชนจะตองเสียภาษีบํารุงทองที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนที่เคยเสียเดิมมาก อันเปนผลจาก
วิธีการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามท่ีกฎหมายกําหนดไวยังไมเหมาะสมและเปนธรรมตามสภาพและทํา
เลของที่ดินในแตละแหง เมื่อไดคํานึงถึงภาระภาษีที่ประชาชนจะตองไดรับเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไปในปจจุบันยังไมคลี่คลายจึงเห็นสมควรท่ีจะผอนคลายความเดือดรอนที่
ประชาชนจะไดรับจากการจดัเก็บภาษีบํารุงทองที่ในชวงระยะเวลานี้เปนการชั่วคราว โดยกําหนดใหใชราคา
ปานกลางของที่ดินตามที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินไดกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษี
บํารุงทองที่ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนเกณฑในการประเมินภาษบีํารุงทองที่สําหรับภาษี
ป พ.ศ. ๒๕๒๕  และในปตอไป ท้ังนี้ จนกวาจะมีการแกไขบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยภาษีบํารงุทองท่ี
ที่เกี่ยวกับวิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมใหเหมาะสมและเปนธรรม ซึ่งตองใชเวลาตระเตรียมการ
พอสมควร นอกจากนี ้โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงการคํานวณภาษีบํารุงทองที่ตามหลักเกณฑดังกลาว จึง
จําเปนตองขยายระยะเวลาสําหรับผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา  ๓๐  
แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘ สําหรับการเสียภาษีป  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ซ่ึงไดผานพนไป
แลวดวย  และ โดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนอันเกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้

 
สุนันทา/แกไข 
๒๕/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙๒๕ 
 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน

ตามพระราชบญัญัติภาษีบํารงุทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่
ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 
มาตรา ๗ ใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. 
๒๕๒๘ มาใชเปนราคาปานกลางในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๙ และให
คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหมสําหรับรอบระยะเวลาสี่ปตอไป ต้ังแต พ.ศ. 
๒๕๓๐ 

 
มาตรา ๘  แบบแสดงรายการที่ดินที่ไดยื่นไวแลวและใชไดสําหรับการเสียภาษีบํารุงทองที่

ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหถือวาเปนแบบแสดงรายการที่ดินที่ไดยื่นไวแลวและใชได
สําหรับการเสียภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๙ ดวย 

 
มาตรา ๙  ผูท่ีเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปแลวกอนวันที่พระราช

กําหนดนี้ใชบังคับเกินจํานวนที่ตนตองเสีย ใหมีสิทธิไดรับเงินสวนท่ีเกินคืน 
การคืนเงินสวนที่เกินใหเปนไปตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 

๒๕๐๘ และใหคืนเงินดังกลาวภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นคําขอรับ
เงินสวนท่ีเกินคืน 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชกาํหนดนี้ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ โดยที่สภาพการณทางเศรษฐกิจและ
สังคม ไมเอื้ออํานวยที่จะใหมีการเปลี่ยนแปลงภาษีบํารุงทองที่ในลักษณะที่จะทําใหประชาชนผูมีหนาที่เสีย
ภาษีตองรับภาระภาษีเพิ่มขึ้น จึงสมควรใหนําเอาราคาปานกลางของที่ดินที่ใชในการประเมินภาษีบํารุง
ทองท่ีชวงป พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๙ ไป
กอน และใหผูท่ีตองเสียภาษีบาํรุงทองท่ีท่ีชําระภาษีดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนดสามารถขอผอนชําระเปน
งวด ๆ ได เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการเสียภาษีบํารุงทองที ่ประกอบกับ
วิธีการชําระภาษีบํารุงทองที่ยังไมสะดวกเทาที่ควรและอัตราเงินเพิ่มภาษีบํารุงทองที่ยังไมเหมาะสม สมควร
ปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนเรงดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชกาํหนดนี้ 

                                                           
๒๕ รก.๒๕๒๙/๒๙/๑พ/๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๒๙ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
สุนันทา/แกไข 
๒๕/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓๒๖ 
 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัต ิภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหมีองคการบริหารสวนตําบลและเปนราชการสวน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีบํารงุทองท่ีใหครอบคลุมถึงการ
เก็บภาษีบํารุงทองที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้โดยที่ถอยคําเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่น 
ในกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่มีใชอยูหลายคําตามรูปแบบของราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีอยูหลากหลาย 
สมควรปรับปรุงถอยคําดังกลาวเพื่อใหครอบคลุมถึงราชการสวนทองถิ่นทุกประเภท  จึงเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
สุนันทา/แกไข 
๒๖/๑๒/๔๔ 

A+B(C) 
 
พชร/อรดา  จัดทํา  
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 

                                                           
๒๖ รก.๒๕๔๓/๑๖ก/๓๔/๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 


