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พระราชบัญญัติ 

ภาษีบํารุงทองท่ี 

พ.ศ. 2508 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2508 

เปนปท่ี 20 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ีออกจากประมวล

รัษฎากร 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนํา 

และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเ รียกวา “พระราชบัญญัติภาษีบํา รุงทองท่ี  

พ.ศ. 2508” 

 



มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญั ติ น้ีให ใชบังคับ ต้ังแต วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิกลักษณะ 3 ภาษีบํารุงทองท่ีแหงประมวลรัษฎากร 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

น้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 

 

มาตรา 4 1

๒  ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

มาตรา 5  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการ

จังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 82/ตอนท่ี 94/ฉบับพิเศษ หนา 6/1 พฤศจิกายน 2508 
๒ มาตรา 4 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 

พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 



หมวด 1 

ขอความท่ัวไป 

   

 

มาตรา 6  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ท่ีดิน” หมายความวา พ้ืนท่ีดิน และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือ

ท่ีมีนํ้าดวย 

“เจาของท่ีดิน” 2

๓ หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปน

กรรมสิทธิ์ของเอกชน 

“ป” หมายความวา ปปฏิทิน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๓ องคการอุตสาหกรรมปาไมมิไดครอบครองท่ีดินท่ีอยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ จึงมิใชเจาของ

ท่ีดิน จึงไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี (เรื่องเสร็จท่ี 77/2547) 

การท่ีสมาชิกนิคมสหกรณเขาทําประโยชนในท่ีดินนิคมสหกรณ มีลักษณะเปนการเขาไป 

ทําประโยชนในท่ีดินโดยมีการครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน จึงอยูในความหมาย

ของคําวา “เจาของท่ีดิน” มีหนาท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี และไมอยูในขอยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุง

ทองท่ี (เรื่องเสร็จท่ี 292/2534) 

กรมปาไมเปนเพียงผูควบคุม ดูแล รักษา หรือบํารุงปาสงวนแหงชาติ มิไดมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 

หรือครอบครองท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติ จึงมิใช “เจาของท่ีดิน” ไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 

(เรื่องเสร็จท่ี 262/2526 โปรดดู เรื่องเสร็จท่ี 482/2525 เพ่ิม) 



มาตรา 7  ใหผูซึ่งเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคม ของปใด มีหนาท่ีเสีย

ภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปน้ันจากราคาปานกลางของท่ีดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุง

ทองท่ีทายพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 8  เจาของท่ีดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดิน ดังตอไปน้ี 

(1) ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

(2) ท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการของรัฐ

หรือสาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน 

(3) ท่ีดินของราชการสวนทองถิ่นท่ีใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือ

สาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน 

(4)3

๔ ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 

(5) ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของวัด

ไมวาจะใชประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือไม หรือท่ีศาลเจา โดยมิได 

หาผลประโยชน 

(6)4

๕ ท่ีดินท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน 

(7) 5

๖ ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟาหรือการทาเรือของรัฐหรือ 

ท่ีใชเปนสนามบินของรัฐ 
                                                 

๔ ท่ีดินใดหากใชเพ่ือการพยาบาลสาธารณะ การศึกษาหรือการกุศลสาธารณะแลว ท่ีดินนั้นไมตอง

เสียภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 8 (4) ไมวาท่ีดินนั้นจะเปนท่ีดินของบุคคลใดก็ตาม (เรื่องเสร็จท่ี 

103/2527) 
๕ มาตรา 8 (6) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 

พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 
๖ มาตรา 8 (7) แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 156 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2515 



(8) ท่ีดินท่ีใชตอเน่ืองกับโรงเรือนท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแลว 

(9) ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการจัดใช 

เพ่ือสาธารณประโยชน โดยเจาของท่ีดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในท่ีดินเฉพาะ 

สวนน้ัน 

(10) ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังท่ีทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษ

ของสหประชาชาติ หรือองคการระหวางประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันให

ยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง 

(11) ท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังท่ีทําการของสถานทูตหรือสถานกงสุล  ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม

หลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน 

(12) ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 8 ทวิ 6

๗  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดผูมีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ 

(2) กําหนดหลักเกณฑการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตีราคา 

ปานกลางตามมาตรา 14 

(3) กําหนดสถานท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา 18 มาตรา 28 มาตรา 29 และ

มาตรา 34 

                                                                                                                                                                                     
ท่ีดินแปลงท่ีการรถไฟใหเอกชนเชาเพ่ือปลูกสรางอาคารพาณิชยไมถือวาเปนท่ีดินท่ีใชในการ

รถไฟ การรถไฟจึงตองยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองท่ี แตหากท่ีดินดังกลาวเปน

ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนท่ีตองเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแลว การรถไฟยอมไมตองเสียภาษี

บํารุงทองท่ี (เรื่องเสร็จท่ี 507/2533) 
๗ มาตรา 8 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2516 



(4)7

๘ กําหนดเขตทองท่ีตามมาตรา 22 (4) 

(5) กําหนดวิธีการและสถานท่ีแจงการประเมินตามมาตรา 33 

(6) กําหนดผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี 

 

มาตรา 8 ตรี 8 ๙  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ 

ผูวาราชการจังหวัดตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ีท่ัวเขตกรุงเทพมหานคร 

 

มาตรา 9  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(1) ในเขตเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานประเมินและ

เจาพนักงานสํารวจ 

(2) นอกเขตเทศบาล ใหนายอําเภอทองท่ีมีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานประเมิน

และเจาพนักงานสํารวจ 

 

มาตรา 10 9

๑๐  ภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใด นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

น้ัน 

ภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นตามวรรคหน่ึง ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน 

 

                                                 
๘ มาตรา 8 ทวิ (4) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุง

ทองท่ี พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 
๙ มาตรา 8 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2516 
๑๐ มาตรา 10 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 



มาตรา 10 ทวิ10

๑๑  (ยกเลิก) 

 

มาตรา 11  สวนลดและคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ใหเปนไปตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 12  การสงคําสั่งเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสืออื่น

ใหแกบุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(1) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลา

ทําการ 

(2) ใหสง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผูรับ หรือใหสงโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียน 

ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผูรับใหสงแกผูซึ่งบรรลุ 

นิติภาวะแลวซึ่งอยู ณ ภูมิลําเนา หรืออยูในบานหรือสถานท่ีทําการของผูน้ัน 

ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือน้ันไวในท่ีแลเห็นไดงาย  

ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผูน้ัน หรือลงประกาศแจงความในหนังสือพิมพ

รายวันอยางนอยสองฉบับ หรือโฆษณาดวยวิธีอื่น 

เมื่อไดปฏิบัติการตามวิธีดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวัน 

นับแตวันท่ีปฏิบัติการ ใหถือวาบุคคลน้ันไดรับหนังสือน้ันแลว 

 

                                                 
๑๑ มาตรา 10 ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 



หมวด 2 

การตีราคาปานกลางของท่ีดิน 

   

 

มาตรา 13  การตีราคาปานกลางของท่ีดินน้ัน ใหนําเอาราคาท่ีดินในหนวยท่ีจะ

ทําการตีราคา ซึ่งซื้อขายกันโดยสุจริตคร้ังสุดทายไมนอยกวาสามรายในระยะเวลาไม

เกินหน่ึงปกอนวันตีราคา มาคํานวณถัวเฉล่ียเปนราคาปานกลาง โดยมิใหคํานวณราคา

โรงเรือนสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกเขาดวย 

ในกรณีท่ีไมมีการซื้อขายท่ีดินตามวรรคหน่ึงในหนวยใด ใหนําเอาราคา 

ปานกลางท่ีคํานวณตามวิธีการในวรรคหน่ึงของท่ีดินในหนวยใกลเคียงท่ีมีสภาพและ

ทําเลท่ีดินคลายคลึงกันมาเปนราคาปานกลางของท่ีดินในหนวยน้ันได 

ถาไมอาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคกอนได ใหกําหนดราคาปานกลางของ

ท่ีดินโดยถือเกณฑอยางอื่นอันอาจแสดงราคาตลาดของท่ีดินโดยเฉล่ียได 

การตีราคาปานกลางของท่ีดินใหตีราคาเปนหนวยตําบล แตถาราคาของท่ีดินใน

ตําบลใดแตกตางกันมาก ใหพิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลน้ันแยกออกเปน

หนวย ๆ เพ่ือใหการตีราคาปานกลางเปนไปโดยเท่ียงธรรม 

 

มาตรา 14 1 1

๑๒  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงใหมี

หนาท่ีพิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา 13 คณะกรรมการน้ันใหประกอบดวย

บุคคลในทองท่ีดังตอไปน้ี 

                                                 
๑๒ มาตรา 14 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 



(1) ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ปลัดจังหวัด เจาพนักงาน

ท่ีดินจังหวัด นายอําเภอทองท่ี ผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายหน่ึงคน 

และผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

(2) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ประกอบดวย ปลัดจังหวัด  

เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด นายอําเภอทองท่ี ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหาร

ทองถิ่นมอบหมายหน่ึงคน และผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาทองถิ่น 

 

มาตรา 15  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมตํ่ากวา 

กึ่งจํานวนของกรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือก

กรรมการคนหน่ึงเปนประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหน่ึง ใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน  

ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา 16  ใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบ

ระยะเวลาสีป่ 

 

มาตรา 17  ภายหลังการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา 16 แลว ถาม ี

เหตุแสดงวาราคาท่ีดินในหนวยใดไดเปล่ียนแปลงไปมาก และผูวาราชการจังหวัด

พิจารณาเห็นสมควร หรือเจ าของท่ี ดินรองขอ ผูว าราชการจังหวัดจะสั่ ง ให

คณะกรรมการทําการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินในหนวยน้ันเสียใหมก็ได 

 



มาตรา 18  ภายในเดือนตุลาคมของปท่ีจะครบรอบระยะเวลาสี่ป ตามมาตรา 16 

ใหคณะกรรมการย่ืนรายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดินตอผูวาราชการจังหวัดแสดง

ราคาปานกลางของท่ีดินทุก ๆ หนวย และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคา 

ปานกลางของท่ีดินน้ันไว ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล 

สํานักงานสุขาภิบาล และท่ีตําบลแหงทองท่ีน้ัน ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ

รายงานจากคณะกรรมการ 

 

มาตรา 19  ถามีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา 17 ให

คณะกรรมการย่ืนรายงานการตีราคาใหมตอผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการ

จังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม ภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ี

กําหนดไวในมาตรา 18 

 

มาตรา 20  ถาเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของท่ีดิน เจาของ

ท่ีดินมีสิทธิอุทธรณการตีราคาปานกลางของท่ีดินตอผูวาราชการจังหวัดไดภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางท่ีดิน และใหนําความในหมวด 8 อันวา

ดวยการอุทธรณ มาใชบังคับ โดยอนุโลม 

 

มาตรา 21  การตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปตามมาตรา 16 

ใหใชเปนราคาปานกลางไดทุกปสําหรับรอบระยะเวลาสี่ปน้ัน 

ในกรณีท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา 17 ราคาปานกลางของ

ท่ีดินใหมน้ัน ใหใชไดสําหรับปท่ีถัดจากปท่ีมีประกาศการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม 

จนถึงปสุดทายของรอบระยะเวลาสีป่ตามวรรคหน่ึง 



ในกรณีท่ีมีการอุทธรณตามมาตรา 20 ราคาปานกลางของท่ีดินตามคําวินิจฉัย

อุทธรณใหใชสําหรับปท่ีเปนประเด็นแหงการอุทธรณเปนตนไป จนถึงปสุดทายของ 

รอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหน่ึง และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของ

ท่ีดินใหม ภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 18 



หมวด 3 

การลดหยอนและการยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ี 

   

 

มาตรา 22 1 2

๑๓  บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ี

อยูในจังหวัดเดียวกัน และใชท่ีดินน้ันเปนท่ีอยูอาศัยของตน เปนท่ีเล้ียงสัตวของตน 

หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีตามเกณฑ 

อยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(1) 1 3

๑๔ ถาเปนท่ีดินนอกเขตเทศบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวา

สามไรไมได  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติจังหวัด หรือขอบังคับตําบล แลวแต

กรณี 

(2) ถาเปนท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอนได 

ไมเกินหน่ึงไร แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดใน 

เทศบัญญัติหรือขอบังคับ 

(3) ถาเปนท่ีดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบล 

ใหลดหยอนไดไมเกินหน่ึงรอยตารางวา แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได  ท้ังน้ี 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 

(4) ถาเปนท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอนได ดังตอไปน้ี 

 (ก) ในทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอนไดไมเกินหน่ึงรอยตารางวา 

แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได 

                                                 
๑๓ มาตรา 22 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี 

พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 
๑๔ มาตรา 22 (1) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 



 (ข) ในทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอนไดไมเกินหน่ึงไร  

แตจะนอยกวาหน่ึงรอยตารางวาไมได 

 (ค) ในทองท่ีชนบท ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไรไมได 

ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

ทองท่ีใดจะเปนทองท่ีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางและใชสิ่งปลูกสรางน้ันเปนสถานการคาหรือใหเชา ไมไดรับ

การลดหยอนสําหรับสวนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนสถานการคาหรือใหเชาน้ัน 

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอน

รวมกันตามเกณฑท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง 

การลดหยอนตามเกณฑในมาตราน้ี ใหไดรับการลดหยอนสําหรับท่ีดินท่ีอยูใน

จังหวัดใดจังหวัดหน่ึงแตจังหวัดเดียว 

 

มาตรา 23  ท่ีดินท่ีใชในการเพาะปลูก ถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกใน

บริเวณน้ันเสียหายมากผิดปกติ หรือทําการเพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยท่ีจะ

ปองกันไดโดยท่ัวไป ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณายกเวนหรือลดภาษีบํารุง

ทองท่ีใหไดตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 

มาตรา 23 ทวิ 1 4

๑๕  ท่ีดินท่ีใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับ

ประโยชนตอบแทน อาจไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดเฉพาะท่ีกําหนดไว

ในกฎกระทรวง  

                                                 
๑๕ มาตรา 23 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  

พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2524 



หมวด 4 

การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินและการสํารวจ 

   

 

มาตรา 24  ใหเจาของท่ีดินซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีย่ืนแบบแสดง

รายการท่ีดินเปนรายแปลงตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีท่ีท่ีดินอยูนอกเขตเทศบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร

จะกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจแลวย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินแทน

เจาของท่ีดินเปนรายแปลงท่ีทําการสํารวจก็ได 

 

มาตรา 25  ถาบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของท่ีดินตาย เปนผูไมอยูตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเร่ืองสาบสูญ หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือน

ไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดกหรือทายาท ผูรับมอบอํานาจ ผูครอบครองทรัพยสิน  

ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูจัดการทรัพยสิน แลวแตกรณี มีหนาท่ีปฏิบัติการตาม 

มาตรา 24 

 

มาตรา 26  ถาเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล ใหผูจัดการหรือผูแทนอื่นของ 

นิติบุคคลน้ันมีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา 24 

 

มาตรา 27  ถาบุคคลหลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกัน ใหบุคคลเหลาน้ัน 

มีหนาท่ีรับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติการตามมาตรา 24 

 



มาตรา 28  เพ่ือประโยชนในการสํารวจและย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน 

ตามมาตรา 24 วรรคสอง ใหเจาพนักงานสํารวจกําหนดวันเวลาท่ีจะทําการสํารวจและ

ปดประกาศไว ณ ท่ีทําการผูใหญบานแหงทองท่ีน้ัน และใหเจาของท่ีดินหรือผูแทนมี

หนาท่ีชี้เขตและแจงจํานวนเน้ือท่ีดินตามกําหนดวันเวลาน้ัน และใหความสะดวกแก 

เจาพนักงานสํารวจเพ่ือการน้ันตามสมควร 

ถาเจาของท่ีดินหรือผูแทนไมมาชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเน้ือท่ีดิน หรือชี้เขต

หรือแจงจํานวนเน้ือท่ีดินขาดจากจํานวนท่ีเปนจริง หรือไมใหความสะดวกแก 

เจาพนักงานสํารวจ เจาพนักงานสํารวจมีอํานาจเขาไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของ

ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพ่ือทําการสํารวจ 

ตามท่ีเห็นวาถูกตองได 

 

มาตรา 29 1 5

๑๖  แบบแสดงรายการท่ีดินสําหรับท่ีดินในเขตองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินใดใหย่ืนตอเจาพนักงานประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นท่ีท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีต้ังอยู หรือสถานท่ีอื่นท่ีผูบริหารทองถิ่น

กําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันไมนอย

กวาสามสิบวัน 

 

มาตรา 30  แบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา 24 และมาตรา 29 ใหย่ืน

ภายในเดือนมกราคมของปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา 16 

แบบแสดงรายการท่ีดินท่ีย่ืนตามวรรคหน่ึง ใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปน้ัน 

 

มาตรา 31  บุคคลใดเปนเจาของท่ีดินขึ้นใหม หรือจํานวนเน้ือท่ีดินเดิมของ

เจาของท่ีดินผูใดไดเปล่ียนแปลงไป ใหเจาของท่ีดินน้ันย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินตอ 
                                                 

๑๖ มาตรา 29 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 



เจาพนักงานประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเปนเจาของท่ีดินขึ้น

ใหม หรือนับแตวันท่ีจํานวนเน้ือท่ีดินไดมีการเปล่ียนแปลง เวนแตในกรณี ท่ี 

ผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา 24  

วรรคสอง ก็ใหเจาของท่ีดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกัน 

และใหเจาพนักงานสํารวจย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินตอเจาพนักงานประเมินตาม

มาตรา 29 ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจาของท่ีดิน 

 

มาตรา 32  เจาของท่ีดินผูใดไดเปล่ียนแปลงการใช ท่ีดินอันเปนเหตุให 

การลดหยอนตามมาตรา 22 เปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุง

ทองท่ีสําหรับท่ีดินเปล่ียนแปลงไป ใหเจาของท่ีดินผูน้ันแจงการเปล่ียนแปลงตอ 

เจาพนักงานประเมินตามมาตรา 29 ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

หรือนับแตวันท่ีมีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีเปล่ียนแปลง เวนแตในกรณี

ท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา 24  

วรรคสอง ก็ใหเจาของท่ีดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกัน 

และใหเจาพนักงานสํารวจแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอเจาพนักงานประเมินตาม

มาตรา 29 ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเจาของท่ีดิน 

 



หมวด 5 

การชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

   

 

มาตรา 33  ในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปแรกของการตีราคา 

ปานกลางของท่ีดินตามมาตรา 16 หรือของปท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม

ตามมาตรา 17 ใหเจาพนักงานประเมินคํานวณภาษีบํารุงทองท่ีและแจงการประเมิน

ภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ี ท่ี ดินอยู ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลท่ีไมมีกํานัน  

ใหเจาพนักงานประเมินแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังผูซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุง

ทองท่ี 

(2) ในกรณีท่ีท่ีดินอยูนอกเขตเทศบาลท่ีมีกํานัน ใหเจาพนักงานประเมิน 

ปดประกาศแจงการประเมินไว ณ ท่ีวาการอําเภอ ท่ีทําการกํานัน และท่ีทําการ

ผูใหญบาน 

การประเมินภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเจาพนักงานประเมินคํานวณไวตามวรรคหน่ึง  

ใหใชเปนการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับในปตอไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ปตาม

มาตรา 21 

ในกรณี ท่ี เจ าพนักงานประเมินไมอาจคํ านวณภาษีบํา รุงทองท่ีและแจง 

การประเมินภายในเดือนมีนาคม ก็ใหแจงการประเมินภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวได 

 

มาตรา 34 1 6

๑๗  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีนําเงินไปชําระตอพนักงาน

เจาหนาท่ี ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุง
                                                 

๑๗ มาตรา 34 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 



ทองท่ีต้ังอยู หรือสถานท่ีอื่นท่ีผูบริหารทองถิ่นกําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ 

สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

มาตรา 34 ทวิ 1 7

๑๘  การชําระภาษีบํารุงทองท่ีน้ัน ใหถือวาเปนการสมบูรณ 

เมื่อไดรับใบเสร็จรับเงินท่ีพนักงานเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีในการน้ีไดลงลายมือชื่อรับเงิน

แลว เวนแตการชําระภาษีตามวรรคสอง 

การชําระภาษีบํารุงทองท่ีจะชําระโดยการสงธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินของธนาคารหรือ

เช็คท่ีธนาคารรับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามมาตรา 34 ก็ได โดย

สั่งจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ๆ หรือชําระโดยผานธนาคาร หรือโดยวิธี

อื่นตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด และใหถือวาวันสงทาง

ไปรษณีย วันชําระผานธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอื่นตามท่ีกําหนด เปนวันชําระภาษี 

 

มาตรา 35  ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายใน 

เดือนเมษายนของทุกป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดรับแจงการประเมินตามมาตรา 31 หรือ

มาตรา 32 หรือภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา 33 วรรคสาม ใหชําระภาษีบํารุง

ทองท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

 

มาตรา 36  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลา

ชําระภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 35 ออกไปอีกไดตามความจําเปนแกกรณี 

 

                                                 
๑๘ มาตรา 34 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 



มาตรา 36 ทวิ 1 8

๑๙  ถาเงินภาษีบํารุงทองท่ีท่ีตองชําระภายในกําหนดเวลา ตาม

มาตรา 35 หรือมาตรา 36 แลวแตกรณี มีจํานวนต้ังแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาท่ี

เสียภาษีจะขอผอนชําระเปนสามงวด ๆ ละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงเปนหนังสือใหบุคคล

ตามมาตรา 35 ทราบกอนการชําระภาษีงวดท่ีหน่ึง 

การผอนชําระภาษีตามวรรคหน่ึง ตองชําระงวดท่ีหน่ึงตามกําหนดเวลาตาม

มาตรา 35 หรือมาตรา 36 แลวแตกรณี งวดท่ีสองตองชําระภายในหน่ึงเดือนนับแต 

วันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ีหน่ึง และงวดท่ีสามตองชําระภายในหน่ึงเดือนนับแต 

วันสุดทายท่ีตองชําระงวดท่ีสอง 

ถาผูขอผอนชําระภาษีผูใดไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีงวดใดงวดหน่ึงภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของท่ีดินหมดสิทธิท่ีจะชําระภาษีเปนงวดและใหนํา

ความในมาตรา 45 (4) มาใชบังคับสําหรับงวดท่ียังไมชําระ 

 

มาตรา 37  ถาภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดินของเจาของเดียวกันในตําบล

เดียวกันมีจํานวนไมถึงหน่ึงบาท เปนอันไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดินแปลง

น้ัน 

 

มาตรา 38  ภาษีบํารุงทองท่ีจํานวนใดท่ีเจาพนักงานประเมินไดแจงหรือ

ประกาศการประเมินแลว ถามิไดชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือเปนภาษีบํารุงทองท่ี

คางชําระ 

 

                                                 
๑๙ มาตรา 36 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  

พ.ศ. 2508 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2529 



มาตรา 39  เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจาของท่ีดินไดโอนตกไปยัง

บุคคลอื่น ใหผูรับโอนมีหนาท่ีรวมกับเจาของท่ีดินเดิมเสียภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ 

ไมเกินหาป รวมท้ังปสุดทายท่ีมีการเปล่ียนแปลงเจาของท่ีดินดวย สวนภาษีบํารุง

ทองท่ีคางชําระเกินหาปคงอยูในความรับผิดของเจาของท่ีดินเดิม 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผู รับโอนซึ่งไดกรรมสิทธิ์มาในการขาย

ทอดตลาดโดยคําสั่งศาลหรือคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย หรือ

คําสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

มาตรา 40  ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ 

ใหนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี มีอํานาจดังตอไปน้ี 

(1) มีหนังสือเรียกเจาของท่ีดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงบัญชี

หรือเอกสารมาตรวจสอบ 

(2) สั่งใหเจาของท่ีดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ ปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนเพ่ือ

ประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ 

ถาเจาของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของไมยอมปฏิบัติการตาม (1) หรือ (2)  

ใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจเขาไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของ 

แกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระของผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีในระหวาง 

พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการเพ่ือสอบถามบุคคลใด ๆ  

หรือตรวจสอบ ตรวจคนบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร 

 

มาตรา 41  ทรัพยสินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ อาจถูกยึด 

อายัด หรือขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ โดยให

นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือยึด อายัด หรือ 



ขายทอดตลาดได แตคําสั่งเชนวาน้ันจะออกไดก็แตโดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 

ผูวาราชการจังหวัด 

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาท่ีให

อุทธรณไดตามมาตรา 49 หรือมาตรา 52 และตลอดเวลาท่ีทําการพิจารณาและวินิจฉัย

อุทธรณดังกลาวยังไมถึงท่ีสุด 

คําสั่งยึดจะกระทําไดเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหเจาของท่ีดินชําระภาษีบํารุง

ทองท่ีคางชําระทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีรับหนังสือน้ันโดยวิธีการสง

หนังสือตามมาตรา 12 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินเพ่ือใหไดรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี

คางชําระน้ัน ใหนําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

 

มาตรา 42  เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดน้ัน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด 

อายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคาภาษีบํารุงทองท่ี ถายังมีเงิน

เหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของท่ีดิน 

 

มาตรา 43  เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวแลว ถาไดมีการชําระเงิน

คาใชจายในการยึดหรืออายัด และคาภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระโดยครบถวนกอน 

การขายทอดตลาด ก็ใหนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีสั่งถอนคําสั่งยึดหรืออายัดน้ัน 

 

มาตรา 44  ผูใดเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสีย หรือเสียเกินกวาท่ี

ควรตองเสีย ผูน้ันมีสิทธิไดรับเงินคืน 



การขอรับเงินคืนใหย่ืนคํารองตอนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาล หรือ

นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี

หรือนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ แลวแตกรณี ในการน้ีใหผูย่ืนคํารองสง

เอกสาร หลักฐาน หรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคํารองดวย 

การสั่งคืนภาษีบํารุงทองท่ีใหเปนอํานาจของนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี

แลวแตกรณี 



หมวด 6 

เงินเพ่ิม 
   

 

มาตรา 45  ใหเจาของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
ในกรณีและอัตราดังตอไปน้ี 

(1) ไมย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบ
ของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี เวนแตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดย่ืนแบบ 
แสดงรายการท่ีดินกอนท่ีเจาพนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนน้ันให
เสียเงินเพ่ิมรอยละหาของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 

(2) ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษี
บํารุงทองท่ีลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 
เวนแตกรณีท่ีเจาของท่ีดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการท่ีดินใหถูกตองกอนท่ี 
เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 

(3) ชี้เขตแจงจํานวนเน้ือท่ีดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวน
เงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมอีกหน่ึงเทาของภาษีบํารุง
ทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม 

(4)1 9

๒๐ ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละย่ีสิบสี่
ตอปของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน  
ท้ังน้ี ไมใหนําเงินเพ่ิมเติมตาม (1) (2) หรือ (3) มาคํานวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (4) 
ดวย 

 

มาตรา 46  เงินเพ่ิมใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองท่ี 
                                                 

๒๐ มาตรา 45 (4) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุง

ทองท่ี พ.ศ. 2508 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2529 



หมวด 7 

เจาพนักงานประเมิน 
   

 

มาตรา 47  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจดังตอไปน้ี 
(1) เขาไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเกี่ยวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของ 

ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลา
ทําการ เพ่ือสอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคนบัญชีหรือเอกสาร หรือยึด 
อายัดบัญชี หรือเอกสารเพ่ือทราบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีไดปฏิบัติการถูกตอง 
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม 

(2) มีหนังสือเรียกผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาให

ถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 

 

มาตรา 48  เมื่อปรากฏวาเจาของท่ีดินซึ่งเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีมิได

ย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา 24 ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจแจง 

การประเมินยอนหลังไดไมเกินสิบปนับแตวันท่ีเจาพนักงานประเมินไดทราบวาเจาของ

ท่ีดินยังมิไดย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดิน 

 



หมวด 8 

การอุทธรณ 

   

 

มาตรา 49  เจาของท่ีดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีแลวเห็นวา

การประเมินน้ันไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยย่ืนอุทธรณแก 

เจาพนักงานประเมินตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

เมื่อเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณน้ันตามลําดับจนถึง

ผูวาราชการจังหวัด 

การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองท่ี เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก

ผูวาราชการจังหวัดใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล 

 

มาตรา 50  เพ่ือการพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียก 

ผูอุทธรณหรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารอันควรแกเร่ืองมาแสดง 

ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกท่ีออกตามมาตราน้ี หรือไมยอมให

ถอยคําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณน้ันเสีย 

 

มาตรา 51  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว 

ใหแจงคําวินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานประเมิน 

 



มาตรา 52  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาล

ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีท่ีผูวาราชการ

จังหวัดยกอุทธรณตามความในมาตรา 50 วรรคทาย 



หมวด 9 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 53  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคํา

เท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือ

หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 54  ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเน้ือท่ีดิน 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 55  ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 28 มาตรา 40 

หรือมาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 56  ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา 40 มาตรา 47 

หรือมาตรา 50 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูอุทธรณตามมาตรา 50 

 

มาตรา 57  ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ถานายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี

แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด



ค าป รับได  เมื่ อ ผู ต องหาไดชํ าระ เงินค าป รับตาม จํานวน ท่ีนายอํ า เภอห รือ

นายกเทศมนตรีกําหนดภายในสามสิบวัน คดีน้ันเปนอันเสร็จเด็ดขาด 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว ไมชําระเงิน

คาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 

มาตรา 58 2 0

๒๑  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัติน้ีใหตกเปนรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ๆ แลวแตความผิดน้ันจะเกิดขึ้นในทองท่ีใด 

                                                 
๒๑ มาตรา 58 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 59   บทบัญญั ติแหงประมวลรัษฎากรท่ียกเลิกตามมาตรา 3  

ใหคงใชบังคับไดในการเก็บภาษีบํารุงทองท่ี จํานวนพุทธศักราชตาง ๆ กอนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

 

       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

          จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

               นายกรัฐมนตรี 



บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ี 

ตามมาตรา 7 

 

ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรละ 

 

หมายเหตุ 

บาท สต. 
 

1 ไมเกินไรละ 200 บาท - 50 (1) ท่ีดินท่ีใชประกอบการกสิกรรม

เฉพาะประเภทไมลมลุกใหเสียกึ่ง

อั ต ร า  แ ต ถ า เ จ า ข อ ง ท่ี ดิ น

ประกอบการกสิกรรมประเภท

ไมลมลุกน้ันดวยตนเอง ใหเสีย

อยางสูงไมเกินไรละ 5 บาท 

(2) ท่ีดินท่ีท้ิงไววางเปลาหรือไมได

ทําประโยชนตามควรแกสภาพของ

ท่ีดินใหเสียเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเทา 

2 เกินไรละ 200 บาทถึง 

ไรละ 400 บาท 

1 - 

3 เกินไรละ 400 บาท ถึง 

ไรละ 600 บาท 

2 - 

4 เกินไรละ 600 บาท ถึง 

ไรละ 800 บาท 

3 - 

5 เกินไรละ 800 บาท ถึง 

ไรละ 1,000 บาท 

4 - 

6 เกินไรละ 1,000 บาท ถึง 

ไรละ 1,200 บาท 

5 50 

7 เกินไรละ 1,200 บาท ถึง 

ไรละ 1,400 บาท 

7 - 

8 เกินไรละ 1,400 บาท ถึง 

ไรละ 1,600 บาท 

8 - 

9 เกินไรละ 1,600 บาท ถึง 

ไรละ 1,800 บาท 

9 - 



ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรละ 

 

หมายเหตุ 

บาท สต. 
 

10 เกินไรละ 1,800 บาท ถึง 

ไรละ 2,000 บาท 

10 - 

11 เกินไรละ 2,000 บาท ถึง 

ไรละ 2,200 บาท 

11 - 

12 เกินไรละ 2,200 บาท ถึง 

ไรละ 2,400 บาท 

12 - 

13 เกินไรละ 2,400 บาท ถึง 

ไรละ 2,600 บาท 

13 - 

14 เกินไรละ 2,600 บาท ถึง 

ไรละ 2,800 บาท 

14 - 

15 เกินไรละ 2,800 บาท ถึง 

ไรละ 3,000 บาท 

15 - 

16 เกินไรละ 3,000 บาท ถึง 

ไรละ 3,500 บาท 

17 50 

17 เกินไรละ 3,500 บาท ถึง 

ไรละ 4,000 บาท 

20 - 

18 เกินไรละ 4,000 บาท ถึง 

ไรละ 4,500 บาท 

22 50 

19 เกินไรละ 4,500 บาท ถึง 

ไรละ 5,000 บาท 

25 - 



ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรละ 

 

หมายเหตุ 

บาท สต. 
 

20 เกินไรละ 5,000 บาท ถึง 

ไรละ 5,500 บาท 

27 50 

21 เกินไรละ 5,500 บาท ถึง 

ไรละ 6,000 บาท 

30 - 

22 เกินไรละ 6,000 บาท ถึง 

ไรละ 6,500 บาท 

32 50 

23 เกินไรละ 6,500 บาท ถึง 

ไรละ 7,000 บาท 

35 - 

24 เกินไรละ 7,000 บาท ถึง 

ไรละ 7,500 บาท 

37 50 

25 เกินไรละ 7,500 บาท ถึง 

ไรละ 8,000 บาท 

40 - 

26 เกินไรละ 8,000 บาท ถึง 

ไรละ 8,500 บาท 

42 50 

27 เกินไรละ 8,500 บาท ถึง 

ไรละ 9,000 บาท 

45 - 

28 เกินไรละ 9,000 บาท ถึง 

ไรละ 9,500 บาท 

47 50 

29 เกินไรละ 9,500 บาท ถึง 

ไรละ 10,000 บาท 

50 - 



ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรละ 

 

หมายเหตุ 

บาท สต. 
 

30 เกินไรละ 10,000 บาท ถึง

ไรละ 15,000 บาท 

55 - 

เกินไรละ 15,000 บาท ถึง 

ไรละ 20,000 บาท 

60 -  

32 เกินไรละ 20,000 บาท ถึง 

ไรละ 25,000 บาท 

65 - 

33 เกินไรละ 25,000 บาท ถึง 

ไรละ 30,000 บาท 

70 - 

3421

๒๒ เกินไรละ 30,000 บาท  

ใหเสียภาษีไรละ ดังตอไปน้ี 

(1) สําหรับราคาปานกลางของ

ท่ีดิน 30,000 บาท แรก  

ใหเสียภาษี 70 บาท 

(2) สําหรับราคาปานกลาง

ของท่ีดินสวนท่ีเกิน 

30,000 บาท ใหเสียทุก ๆ 

10,000 บาท ตอ 25 บาท 

  

                                                 
๒๒ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 34 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 

พ.ศ. 2524 



ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรละ 

 

หมายเหตุ 

บาท สต. 
 

เศษของ 10,000 บาท ถา

ถึง 5,000 บาท ใหถือเปน 

10,000 บาท ถาไมถึง 

5,000 บาท ใหปดท้ิง 

3522

๒๓ (ยกเลิก)   

3623

๒๔ (ยกเลิก)   

3724

๒๕ (ยกเลิก)   

3825

๒๖ (ยกเลิก)   

3926

๒๗ (ยกเลิก)    

                                                 
๒๓ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 35 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ .ศ. 2508  

พ.ศ. 2524 
๒๔ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 36 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ .ศ. 2508  

พ.ศ. 2524 
๒๕ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 37 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ .ศ. 2508  

พ.ศ. 2524 
๒๖ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 38 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ .ศ. 2508  

พ.ศ. 2524 



ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 
ภาษีไรละ 

 

หมายเหตุ 

บาท สต. 
 

4027

๒๘ (ยกเลิก)   

4128

๒๙ (ยกเลิก)   

4229

๓๐ (ยกเลิก)   

4330

๓๑ (ยกเลิก)   
 

หมายเหตุ (1) ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 

(ก) เศษของไรใหคิดในอัตราลดลงตามสวน 

(ข) เศษของหน่ึงตารางวา ใหปดท้ิง 

 (2) เมื่อคํานวณภาษีแลว เศษของ 10 สตางค ใหปดท้ิง 

                                                                                                                                                                                     
๒๗ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 39 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ .ศ. 2508  

พ.ศ. 2524 
๒๘ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 40 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508  

พ.ศ. 2524 
๒๙ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 41 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ .ศ. 2508  

พ.ศ. 2524 
๓๐ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 42 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ .ศ. 2508  

พ.ศ. 2524 
๓๑ บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 7 ในชองราคาปานกลางของท่ีดินและชองภาษีไรละ  

ชั้น 43 ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 พ.ศ.2524 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากประมวล

รัษฎากรไดบัญญัติใหกรมสรรพากรเปนผูควบคุมจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี แตใหกันไว

ตางหากเพ่ือใชจายในการบํารุงทองท่ีในเขตทองถิ่นน้ัน ๆ จึงสมควรมอบใหราชการ 

สวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีเสียเอง 

 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 156 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน พุทธศักราช 

251531๓๒ 

 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 251632๓๓ 

 

มาตรา 6  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี อํานาจประกาศขยาย

กําหนดเวลาการย่ืนรายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ตามมาตรา 18 แหง

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 สําหรับการตีราคาปานกลางของท่ีดินรอบ

ระยะเวลาสี่ป ต้ังแต พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2520 ในเขตกรุงเทพมหานครออกไปอีกได

ตามความจําเปนแกกรณ ี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากประกาศ

ของคณะปฏิ วั ติ  ฉบับ ท่ี  335 ลง วัน ท่ี  13 ธันวาคม พ .ศ .  2515 ไดจัด ต้ั ง

กรุงเทพมหานครขึ้นโดยมีการบริหารราชการแตกตางจากจังหวัดอื่น ๆ ทําใหการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีบํารุงทองท่ีตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีมี

                                                 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม 89/ตอนท่ี 89/ฉบับพิเศษ หนา 7/6 มิถุนายน 2515 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม 90/ตอนท่ี 169/ฉบับพิเศษ หนา 1/20 ธันวาคม 2516 



ขอขัดของ  จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีเกี่ยวกับ 

การเก็บภาษีบํารุงทองท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508  

พ.ศ. 252433

๓๔ 

 

มาตรา 11  ใหบรรดากฎกระทรวงท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชกําหนดน้ี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนด

น้ี 

 

มาตรา 12   บรรดาบทบัญญั ติแห งพระราชบัญญั ติภาษีบํ า รุงท อง ท่ี  

พ.ศ. 2508 ท่ีถูกยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดน้ี นอกจากมาตรา 45 

(4) ใหคงใชบังคับไดในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีท่ีคางอยูหรือพึงชําระกอนวันท่ีบทบัญญัติ

แหงพระราชกําหนดน้ีใชบังคับ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยท่ีมีความ

จําเปนตองปรับปรุงอัตราภาษีบํารุงทองท่ี และหลักเกณฑการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี

ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และเน่ืองจากเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปน

รีบดวนในอันท่ีจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชกําหนดน้ี 

 
                                                 

๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม 98/ตอนท่ี 174/ฉบับพิเศษ หนา 10/20 ตุลาคม 2524 



พระราชกําหนดเปล่ียนแปลงราคาปานกลางของท่ีดินท่ีกําหนดไวสําหรับการ

ประเมินภาษีบํารุงทองท่ีประจําป พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 พ.ศ. 252534

๓๕ 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิกราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลาง

ของท่ีดินตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 ไดกําหนดไวสําหรับการ

ประเมินภาษีบํารุงทองท่ีประจําป พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 

 

มาตรา 4  ใหนําราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี

ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับป 

พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 โดยใหถือราคาท่ีกําหนดตามมาตราน้ีเปนการตีราคา 

ปานกลางของท่ีดินตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 

 

มาตรา 5  ใหขยายกําหนดเวลาย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินเพ่ือชําระภาษีบํารุง

ทองท่ีสําหรับป พ.ศ. 2525 ออกไปจนถึงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2525 

 

มาตรา 6  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีผูใดชําระภาษีบํารุง

ทองท่ีสําหรับป พ.ศ. 2525 ไปแลวกอนวันท่ีพระราชกําหนดน้ีใชบังคับ เกินจํานวนท่ี

ตนตองเสีย ใหผูน้ันย่ืนหลักฐานการชําระภาษีดังกลาวเพ่ือขอรับภาษีสวนท่ีเกินคืน  

ตอเจาพนักงานประเมิน 

เมื่อหัวหนาเขต นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แลวแตกรณีไดตรวจสอบ

หลักฐานวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีชําระภาษีเกินจํานวนท่ีตนตองเสียจริง  

                                                 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม 99/ตอนท่ี 28/ฉบับพิเศษ หนา 1/26 กุมภาพันธ 2525 



ใหคืนภาษีสวนท่ีเกินภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี

ย่ืนคําขอรับภาษีสวนท่ีเกินตามวรรคหน่ึง 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับน้ี คือ ตามท่ีไดมีการ

กําหนดราคาปานกลางของท่ีดินขึ้นใหมเพ่ือประโยชนในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี

ประจําป พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 น้ัน ปรากฏวาประชาชนจะตองเสียภาษีบํารุง

ทองท่ีเพ่ิมขึ้นจากจํานวนท่ีเคยเสียเดิมมาก อันเปนผลจากวิธีการตีราคาปานกลางของ

ท่ีดินตามท่ีกฎหมายกําหนดไวยังไมเหมาะสมและเปนธรรมตามสภาพและทําเลของ

ท่ีดินในแตละแหง เมื่อไดคํานึงถึงภาระภาษีท่ีประชาชนจะตองไดรับเพ่ิมขึ้นประกอบ

กับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยท่ัวไปในปจจุบันยังไมคล่ีคลายจึงเห็นสมควรท่ี

จะผอนคลายความเดือดรอนท่ีประชาชนจะไดรับจากการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีในชวง

ระยะเวลาน้ีเปนการชั่วคราว โดยกําหนดใหใชราคาปานกลางของท่ีดินตามท่ี

คณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินไดกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุง

ทองท่ีสําหรับภาษีป พ.ศ. 2525 และในปตอไป  ท้ังน้ี จนกวาจะมีการแกไขบทบัญญัติ

ของกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีท่ีเกี่ยวกับวิธีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมให

เหมาะสมและเปนธรรม ซึ่งตองใชเวลาตระเตรียมการพอสมควร นอกจากน้ี โดยท่ีมี

การเปล่ียนแปลงการคํานวณภาษีบํารุงทองท่ีตามหลักเกณฑดังกลาว จึงจําเปนตอง

ขยายระยะเวลาสําหรับผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินตาม

มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 สําหรับการเสียภาษีป  

พ.ศ. 2525 ซึ่งไดผานพนไปแลวดวย และโดยท่ีเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปน

เรงดวนอันเกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชกําหนดน้ี 

 



พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 252935

๓๖ 

 

มาตรา 6  ใหยกเลิกราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลาง

ของท่ีดินตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 ไดกําหนดไวสําหรับ 

การประเมินภาษีบํารุงทองท่ีประจําป พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2532 

 

มาตรา 7  ใหนําราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี

ประจําป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับป 

พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 มาใชเปนราคาปานกลางในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี

สําหรับป พ.ศ. 2529 และใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินขึ้นใหม

สําหรับรอบระยะเวลาสี่ปตอไป ต้ังแต พ.ศ. 2530 

 

มาตรา 8  แบบแสดงรายการท่ีดินท่ีไดย่ืนไวแลวและใชไดสําหรับการเสียภาษี

บํารุงทองท่ีประจําป พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 ใหถือวาเปนแบบแสดงรายการท่ีดิน 

ท่ีไดย่ืนไวแลวและใชไดสําหรับการเสียภาษีบํารุงทองท่ีประจําป พ.ศ. 2529 ดวย 

 

มาตรา 9  ผู ท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับป พ.ศ. 2529 ไปแลวกอนวันท่ี 

พระราชกําหนดน้ีใชบังคับเกินจํานวนท่ีตนตองเสีย ใหมีสิทธิไดรับเงินสวนท่ีเกินคืน 

การคืนเงินสวนท่ีเกินใหเปนไปตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุง

ทองท่ี พ.ศ. 2508 และใหคืนเงินดังกลาวภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีผูมีหนาท่ี

เสียภาษีบํารุงทองท่ีย่ืนคําขอรับเงินสวนท่ีเกินคืน 
                                                 

๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม 103/ตอนท่ี 29/ฉบับพิเศษ หนา 1/24 กุมภาพันธ 2529 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับน้ี คือ โดยท่ีสภาพการณ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ไมเอื้ออํานวยท่ีจะใหมีการเปล่ียนแปลงภาษีบํารุงทองท่ี 

ในลักษณะท่ีจะทําใหประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีตองรับภาระภาษีเพ่ิมขึ้น จึงสมควร

ใหนําเอาราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใชในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีชวงป พ.ศ. 2521 

ถึง พ.ศ. 2528 มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับป พ.ศ. 2529 ไปกอน และ

ใหผูท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีท่ีชําระภาษีดังกลาวภายในเวลาท่ีกําหนดสามารถ 

ขอผอนชําระเปนงวด ๆ ได เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการ

เสียภาษีบํารุงทองท่ี ประกอบกับวิธีการชําระภาษีบํารุงทองท่ียังไมสะดวกเทาท่ีควร

และอัตราเงินเพ่ิมภาษีบํารุงทองท่ียังไมเหมาะสม สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

และโดยท่ีเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนเรงดวนในอันท่ีจะรักษาความมั่นคงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดน้ี 

 

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 254336

๓๗ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดใหมี

องคการบริหารสวนตําบลและเปนราชการสวนทองถิ่นเพ่ิมขึ้นอีกประเภทหน่ึง สมควร

แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหครอบคลุมถึงการเก็บภาษีบํารุงทองท่ี

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล นอกจากน้ีโดยท่ีถอยคําเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่น  

ในกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีมีใชอยูหลายคําตามรูปแบบของราชการสวน

ทองถิ่นซึ่งมีอยูหลากหลาย สมควรปรับปรุงถอยคําดังกลาวเพ่ือใหครอบคลุมถึง

ราชการสวนทองถิ่นทุกประเภท  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

๓๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม 117/ตอนท่ี 16 ก/หนา 34/7 มีนาคม 2543 


