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พระราชบัญญัติ 
ภาษีบํารงุทองท่ี 
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

   
 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให

ประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ออกจากประมวลรัษฎากร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกลักษณะ ๓ ภาษีบํารุงทองที่แหงประมวลรัษฎากร 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรอื

ซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

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

๒๕๒๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ
กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ท่ีดิน” หมายความวา พื้นที่ดิน และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีนํ้าดวย 
“เจาของท่ีดิน” หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
“ป” หมายความวา  ปปฎิทิน 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๗  ใหผูซ่ึงเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี ๑ มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษีบํารุง

ทองที่สําหรับปนั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองที่ทายพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๘  เจาของท่ีดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับท่ีดิน ดังตอไปนี้ 
(๑) ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสวนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๒) ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือ

สาธารณะ โดยมิไดหาผลประโยชน 
(๓) ที่ดินของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะ 

โดยมิไดหาผลประโยชน 
(๔) ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
(๕) ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะ

ใชประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม หรือที่ศาลเจา โดยมิไดหาผลประโยชน 
(๖)๓ ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน 
(๗)๔ ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟาหรือการทาเรือของรัฐหรือที่ใชเปน

สนามบินของรัฐ 
(๘) ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนที่ตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยูแลว 

                                                           
๓ มาตรา ๘ (๖) แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๔ มาตรา ๘ (๗)แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๖ ลงวนัท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๑๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๙) ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการจัดใชเพื่อ
สาธารณประโยชน โดยเจาของที่ดินมิไดใชหรือหาผลประโยชนในที่ดินเฉพาะสวนนั้น 

(๑๐) ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการขององคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ หรือองคการระหวางประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยม ี  ขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญา
หรอืความตกลง 

(๑๑) ที่ดินที่เปนที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอย
ทีถอยปฏิบัติตอกัน 

(๑๒) ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘ ทวิ๕  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหรัฐมนตรี

มีอํานาจออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดผูมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตีราคาปานกลางตาม

มาตรา ๑๔ 
(๓) กําหนดสถานที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๔ 
(๔) ๖กําหนดเขตทองที่ตามมาตรา ๒๒ (๔)  
(๕) กําหนดวิธีการและสถานท่ีแจงการประเมินตามมาตรา ๓๓ 
(๖) กําหนดผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตร ี
มาตรา ๘ ตรี๗  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูวาราชการ

จังหวัดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ทั่วเขตกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๙  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๑) ในเขตเทศบาล ใหนายกเทศมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจา

พนักงานสํารวจ 
(๒) นอกเขตเทศบาล ใหนายอําเภอทองท่ีมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมินและเจา

พนักงานสํารวจ 
 
มาตรา ๑๐๘  ภาษีบํารุงทองที่ท่ีเก็บจากที่ดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด 

นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

                                                           
๕ มาตรา ๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๖ มาตรา ๘ ทว ิ(๔) แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 

๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๗ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๘ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ภาษีบํารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๙ 
 
มาตรา ๑๑  สวนลดและคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที ่ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒  การสงคําส่ังเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสืออื่นใหแก

บุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 
(๑) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ 
(๒) ใหสง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผูรับ หรือใหสงโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียน 
ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผูรับใหสงแกผูซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซ่ึง

อยู ณ ภูมิลําเนา หรืออยูในบานหรือสถานที่ทําการของผูนั้น 
ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือน้ันไวในท่ีแลเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา

หรือสถานที่ทําการของผูนั้น หรือลงประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองฉบับ หรอื
โฆษณาดวยวิธีอื่น 

เมื่อไดปฏิบัติการตามวิธีดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่
ปฏิบัติการ ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว 

 
 

หมวด ๒ 
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน 

   
 

มาตรา ๑๓  การตีราคาปานกลางของท่ีดินนั้น ใหนําเอาราคาที่ดินในหนวยที่จะทําการตี
ราคา ซ่ึงซ้ือขายกันโดยสุจริตคร้ังสุดทายไมนอยกวาสามรายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปกอนวันตีราคา มา
คํานวณถัวเฉลี่ยเปนราคาปานกลาง โดยมิใหคํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกเขาดวย 

ในกรณีท่ีไมมีการซ้ือขายท่ีดินตามวรรคหน่ึงในหนวยใด ใหนําเอาราคาปานกลางท่ี
คํานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่งของที่ดินในหนวยใกลเคียงที่มีสภาพและทําเลที่ดินคลายคลึงกันมาเปน
ราคาปานกลางของที่ดินในหนวยนั้นได 

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาไมอาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคกอนได ใหกําหนดราคาปานกลางของท่ีดินโดย
ถือเกณฑอยางอื่นอันอาจแสดงราคาตลาดของที่ดินโดยเฉลี่ยได 

การตีราคาปานกลางของท่ีดินใหตีราคาเปนหนวยตําบล แตถาราคาของที่ดินในตําบลใด
แตกตางกันมาก ใหพิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเปนหนวยๆ เพื่อใหการตีราคา
ปานกลางเปนไปโดยเท่ียงธรรม 

 
มาตรา ๑๔๑๐  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งใหมีหนาที่

พิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นใหประกอบดวยบุคคลในทองที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ปลัดจังหวัด เจาพนักงานที่ดิน

จังหวัด นายอําเภอทองท่ี ผูซ่ึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิสอง
คนซึ่งไดรับเลือกจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๒) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ประกอบดวย ปลัดจังหวัด เจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดนายอําเภอทองท่ี ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และ
ผูทรงคุณวุฒิสองคนซ่ึงไดรับเลือกจากสภาทองถ่ิน 

มาตรา ๑๕  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมต่ํากวากึ่งจํานวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่ง ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่

ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ป 
 
มาตรา ๑๗  ภายหลังการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา ๑๖ แลวถามีเหตุแสดงวา

ราคาที่ดินในหนวยใดไดเปลี่ยนแปลงไปมาก และผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร หรือเจาของที่ดิน
รองขอ ผูวาราชการจังหวัดจะสั่งใหคณะกรรมการทําการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในหนวยนั้นเสีย
ใหมก็ได 

 
มาตรา ๑๘  ภายในเดือนตุลาคมของปท่ีจะครบรอบระยะเวลาสี่ป ตามมาตรา ๑๖ ให

คณะกรรมการย่ืนรายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดินตอผูวาราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลางของ
ท่ีดินทุก ๆ หนวย และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไว ณ ศาลากลางจังหวัด 
ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล สํานักงานสุขาภิบาล และที่ตําบลแหงทองที่นั้น ภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับรายงานจากคณะกรรมการ 

 

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๙  ถามีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหมตามมาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการย่ืน
รายงานการตีราคาใหมตอผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดิน
ใหม ภายในระยะเวลาและสถานที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘ 

 
มาตรา ๒๐  ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางของที่ดิน เจาของที่ดินมี

สิทธิอุทธรณการตีราคาปานกลางของที่ดินตอผูวาราชการจังหวัดไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศ
ราคาปานกลางของที่ดิน และใหนําความในหมวด ๘ อันวาดวยการอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  การตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปตามมาตรา๑๖ ใหใชเปน

ราคาปานกลางไดทุกปสําหรับรอบระยะเวลาสี่ปนั้น 
ในกรณีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา ๑๗ ราคาปานกลางของท่ีดิน

ใหมน้ัน ใหใชไดสําหรับปที่ถัดจากปที่มีประกาศการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม จนถึงปสุดทายของรอบ
ระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่มีการอุทธรณตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของที่ดินตามคําวินิจฉัยอุทธรณให
ใชสําหรับปที่เปนประเด็นแหงการอุทธรณเปนตนไป จนถึงปสุดทายของรอบระยะเวลาสี่ปตามวรรคหนึ่ง 
และใหผูวาราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม ภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีกําหนด
ไวในมาตรา ๑๘ 

 
หมวด ๓ 

การลดหยอนและการยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่ 
   

 
มาตรา ๒๒๑๑  บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยูใน

จังหวัดเดียวกัน และใชที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัยของตน เปนท่ีเล้ียงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของ
ตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีตามเกณฑอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 (๑)๑๒ ถาเปนท่ีดินนอกเขตเทศบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไร
ไมไดท้ังน้ี ตามที่กําหนดในขอบัญญัติจังหวัด หรือขอบังคับตําบล แลวแตกรณี 

(๒) ถาเปนที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหน่ึงไร 
แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได  ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในเทศบัญญัติหรือขอบังคับ 

(๓) ถาเปนที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบล ให
ลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวา แตจะนอยกวาหาสิบตารางวาไมได  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัติ
หรือเทศบัญญัติ 
                                                           

๑๑ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๑๒ มาตรา ๒๒ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๔) ถาเปนที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอนได ดังตอไปน้ี 
(ก) ในทองที่ท่ีมีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งรอยตารางวา แตจะนอย

กวาหาสิบตารางวาไมได 
(ข) ในทองที่ท่ีมีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไร แตจะนอยกวา

หนึ่งรอยตารางวาไมได 
(ค) ในทองที่ชนบท ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอยกวาสามไรไมได 
ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ทองท่ีใดจะเปนทองท่ีตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางและใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชา ไมไดรับการ

ลดหยอนสําหรับสวนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น 
ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอนรวมกัน

ตามเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 
การลดหยอนตามเกณฑในมาตรานี้ ใหไดรับการลดหยอนสําหรับที่ดินที่อยูในจังหวัดใด

จังหวัดหนึ่งแตจังหวัดเดียว 
 
มาตรา ๒๓  ที่ดินที่ใชในการเพาะปลูก ถาในปลวงมาแลวการเพาะปลูกในบริเวณนั้น

เสียหายมากผิดปกติ หรือทําการเพาะปลูกไมไดดวยเหตุอันพนวิสัยที่จะปองกันไดโดยทั่วไป ใหผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณายกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ีใหไดตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๑๓  ที่ดินที่ใชเปนสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชนตอบ

แทน อาจไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ไดเฉพาะที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสํารวจ 

   
  

มาตรา ๒๔  ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเปน
รายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีที่ที่ดินอยูนอกเขตเทศบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรจะ
กําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจแลวยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจาของที่ดินเปนรายแปลงที่
ทําการสํารวจก็ได 

                                                           
๑๓ มาตรา ๒๓ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองที ่พ.ศ. 

๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๕  ถาบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินตาย เปนผูไมอยูตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยเรื่องสาบสูญ หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการ
มรดกหรอืทายาท ผูรับมอบอํานาจ ผูครอบครองทรัพยสิน ผูอนุบาล ผูพิทักษ หรือผูจัดการทรัพยสิน 
แลวแตกรณี มีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๒๖  ถาเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล ใหผูจัดการหรือผูแทนอื่นของนิติบุคคลนั้น มี

หนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 
 
มาตรา ๒๗  ถาบุคคลหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหบุคคลเหลานั้นมีหนาที่

รับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 
 
มาตรา ๒๘  เพื่อประโยชนในการสํารวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ 

วรรคสอง ใหเจาพนักงานสํารวจกําหนดวันเวลาที่จะทําการสํารวจและปดประกาศไว ณ ที่ทําการผูใหญบาน
แหงทองที่นั้น และใหเจาของที่ดินหรือผูแทนมีหนาที่ชี้เขตและแจงจํานวนเนื้อที่ดินตามกําหนดวันเวลานั้น 
และใหความสะดวกแกเจาพนักงานสํารวจเพื่อการนั้นตามสมควร 

ถาเจาของที่ดินหรือผูแทนไมมาชี้เขตหรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ดิน หรือชี้เขตหรือแจง
จํานวนเนื้อที่ดินขาดจากจํานวนที่เปนจริง หรือไมใหความสะดวกแก เจาพนักงานสํารวจ เจาพนักงาน
สํารวจมีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือใน
เวลาทําการ เพื่อทําการสํารวจตามที่เห็นวาถูกตองได 

 
มาตรา ๒๙๑๔  แบบแสดงรายการที่ดินสําหรับที่ดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด

ใหยื่นตอเจาพนักงานประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุง
ทองท่ีต้ังอยู หรือสถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๐  แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙   ใหยื่นภายในเดือน

มกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ 
แบบแสดงรายการที่ดินที่ย่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดทุกปในรอบระยะเวลาสี่ปนั้น 
มาตรา ๓๑  บุคคลใดเปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมของเจาของที่ดิน

ผูใดไดเปล่ียนแปลงไป ใหเจาของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา 
๒๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือนับแตวันที่จํานวนเนื้อที่ดินไดมีการ
เปลี่ยนแปลง เวนแตในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา 
๒๔ วรรคสอง ก็ใหเจาของที่ดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกัน และใหเจา

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พนักงานสํารวจยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากเจาของที่ดิน 

 
มาตรา ๓๒  เจาของที่ดินผูใดไดเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนตาม

มาตรา ๒๒ เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให
เจาของที่ดินผูนั้นแจงการเปล่ียนแปลงตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรอื นับแตวันที่มีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลง เวนแตใน
กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดใหเจาพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให
เจาของที่ดินแจงตอเจาพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเชนเดียวกัน และใหเจาพนักงานสํารวจแจงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตอเจาพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจาก
เจาของท่ีดิน 

 
หมวด ๕ 

การชําระภาษีบาํรุงทองที่ 
   

  
มาตรา ๓๓  ในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับปแรกของการตีราคาปานกลางของ

ที่ดินตามมาตรา ๑๖ หรือของปที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหมตามมาตรา ๑๗ ใหเจาพนักงาน
ประเมินคํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินตามวิธีการดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่ที่ดินอยูในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลที่ไมมีกํานัน ใหเจาพนักงาน
ประเมินแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังผูซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ 

(๒) ในกรณีที่ที่ดินอยูนอกเขตเทศบาลที่มีกํานัน ใหเจาพนักงานประเมินปดประกาศแจง
การประเมินไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบาน 

การประเมินภาษีบํารุงทองที่ท่ีเจาพนักงานประเมินคํานวณไวตามวรรคหนึ่ง ใหใชเปนการ
ประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับในปตอไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ปตามมาตรา ๒๑ 

ในกรณีที่เจาพนักงานประเมินไมอาจคํานวณภาษีบํารุงทองที่และแจงการประเมินภายใน
เดือนมีนาคม ก็ใหแจงการประเมินภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวได 

 
มาตรา ๓๔๑๕  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่นําเงินไปชําระตอพนักงานเจาหนาที่ ณ 

สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีต้ังอยู  หรือสถานที่อื่นที่
ผูบริหารทองถิ่นกําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมนอย
กวาสามสิบวัน 

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๔ ทวิ๑๖  การชําระภาษีบํารุงทองที่นั้น ใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อไดรับ
ใบเสร็จรับเงินที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการนี้ไดลงลายมือชื่อรับเงินแลว เวนแตการชําระภาษีตาม
วรรคสอง 

การชําระภาษีบาํรุงทองที่จะชําระโดยการสงธนาณัต ิตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่
ธนาคารรับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามมาตรา ๓๔  ก็ได โดยส่ังจายใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ หรือชําระโดยผานธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด และใหถือวาวันสงทางไปรษณยี วันชําระผานธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอื่น
ตามที่กําหนด เปนวันชําระภาษี 
 

มาตรา ๓๕  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเดือนเมษายน
ของทุกป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ไดรับแจงการประเมินตามมาตรา ๓๑หรือมาตรา 
๓๒ หรอืภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ใหชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

 
มาตรา ๓๖  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาชําระภาษี

บํารงุทองท่ีตามมาตรา ๓๕ ออกไปอีกไดตามความจําเปนแกกรณ ี
 
มาตรา ๓๖ ทวิ๑๗  ถาเงินภาษีบํารุงทองที่ที่ตองชําระภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา ๓๕ 

หรือมาตรา ๓๖ แลวแตกรณี มีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีจะขอผอนชําระเปนสาม
งวด ๆ ละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงเปนหนังสือใหบุคคลตามมาตรา ๓๕ ทราบกอนการชําระภาษีงวดที่หนึ่ง 

การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ตองชําระงวดท่ีหนึ่งตามกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๕ 
หรือมาตรา ๓๖ แลวแตกรณี งวดท่ีสองตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่หนึ่ง 
และงวดที่สามตองชําระภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดท่ีสอง 

ถาผูขอผอนชําระภาษีผูใดไมชําระภาษีบํารุงทองที่งวดใดงวดหนึ่งภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง ใหเจาของที่ดินหมดสิทธิที่จะชําระภาษีเปนงวดและใหนําความในมาตรา ๔๕ (๔) มาใชบังคับ
สําหรับงวดที่ยังไมชําระ 

 
มาตรา ๓๗  ถาภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินของเจาของเดียวกันในตําบลเดียวกันมี

จํานวนไมถึงหนึ่งบาท เปนอันไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินแปลงนั้น 
 

                                                           
๑๖ มาตรา ๓๔ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗ มาตรา ๓๖ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารงุทองที ่พ.ศ. 

๒๕๐๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๘  ภาษีบํารุงทองที่จํานวนใดที่เจาพนักงานประเมินไดแจงหรือประกาศการ
ประเมินแลว ถามิไดชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือเปนภาษีบํารุงทองที่คางชําระ 

 
มาตรา ๓๙  เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจาของที่ดินไดโอนตกไปยังบุคคลอื่น 

ใหผูรับโอนมีหนาที่รวมกับเจาของที่ดินเดิมเสียภาษีบํารุงทองที่คางชําระไมเกินหาป รวมท้ังปสุดทายท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดินดวย สวนภาษีบํารุงทองที่คางชําระเกินหาปคงอยูในความรับผิดของเจาของ
ท่ีดินเดิม 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูรับโอนซึ่งไดกรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาดโดย
คําสั่งศาลหรือคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย หรือคําสั่งขายทอดตลาดตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔๐  ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระใหนายอําเภอ 

หรอืนายกเทศมนตรี มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกเจาของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคํา หรือสงบัญชีหรือ

เอกสารมาตรวจสอบ 
(๒) ส่ังใหเจาของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของ ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนใน

การเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระ 
ถาเจาของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวของไมยอมปฏิบัติการตาม (๑) หรอื (๒) ใหนายอําเภอ

หรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจเขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่คางชําระ
ของผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพื่อ
สอบถามบุคคลใด ๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคนบัญชี หรือเอกสาร หรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสาร 

 
มาตรา ๔๑  ทรัพยสินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ อาจถูกยึดอายัด 

หรือขายทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ โดยใหนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได แตคําสั่งเชนวานั้นจะออกไดก็แตโดยไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูวาราชการจังหวัด 

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาท่ีใหอุทธรณไดตาม
มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาที่ทําการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวยังไมถึงที่สุด 

คําสั่งยึดจะกระทําไดเม่ือไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหเจาของที่ดินชําระภาษีบํารุงทองที่
คางชําระทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่รับหนังสือนั้นโดยวิธีการสงหนังสือตามมาตรา ๑๒ 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินเพื่อใหไดรับชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระ
นั้น ใหนําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๒  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดนั้น ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึดอายัด 
หรอืขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคาภาษีบํารุงทองที่ ถายังมีเงินเหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของ
ท่ีดิน 

 
มาตรา ๔๓  เม่ือไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวแลว ถาไดมีการชําระเงินคาใชจายใน

การยึดหรืออายัด และคาภาษีบํารุงทองที่คางชําระโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาด ก็ใหนายอําเภอ 
หรือนายกเทศมนตรีสั่งถอนคําสั่งยึดหรืออายัดนั้น 

 
มาตรา ๔๔  ผูใดเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสีย หรือเสียเกินกวาที่ควรตอง

เสีย ผูน้ันมีสิทธิไดรับเงินคืน 
การขอรับเงินคืนใหยื่นคํารองตอนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี

สําหรับในเขตเทศบาลภายในหนึ่งปนับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่หรือนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ แลวแตกรณี ในการนี้ใหผูย่ืนคํารองสงเอกสาร หลักฐาน หรือคําชี้แจงใดๆประกอบคํารองดวย 

การส่ังคืนภาษีบํารุงทองท่ีใหเปนอํานาจของนายอําเภอ หรอืนายกเทศมนตรี แลวแตกรณี 
 

หมวด ๖ 
เงินเพิ่ม 

   
มาตรา ๔๕  ใหเจาของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ในกรณี

และอัตราดังตอไปนี้ 
(๑) ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของ

จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตกรณีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจา
พนักงานประเมินจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสียเงินเพิ่มรอยละหาของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษี
บํารงุทองท่ี 

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุง
ทองท่ีลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีที่เจาของ
ที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน 

(๓) ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินท่ี
จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม 

(๔)๑๘ ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละยี่สิบสี่ตอปของ
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ท้ังนี ้ไมใหนําเงินเพิ่มเติมตาม 
(๑) (๒) หรอื (๓) มาคํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (๔) ดวย 

                                                           
๑๘ มาตรา ๔๕(๔) แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 

๒๕๐๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๔๖  เงินเพิ่มใหถือวาเปนภาษีบํารุงทองที่ 
 

หมวด ๗ 
เจาพนักงานประเมิน 

   
 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวของแกการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ของผูมีหนาที่เสีย

ภาษีบํารุงทองที่ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพื่อสอบถามบุคคลใด ๆ 
หรือตรวจสอบ ตรวจคนบัญชีหรือเอกสารหรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสารเพื่อทราบวาผูมีหนาที่เสียภาษี
บํารุงทองที่ไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม 

(๒) มีหนังสือเรียกผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคําหรือ
สงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อปรากฏวาเจาของที่ดินซึ่งเปนผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่มิไดย่ืนแบบ

แสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจแจงการประเมินยอนหลังไดไมเกินสิบ
ปนับแตวันที่เจาพนักงานประเมินไดทราบวาเจาของที่ดินยังมิไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน 

 
หมวด ๘ 
อุทธรณ 

   
 
มาตรา ๔๙  เจาของที่ดินผูใดไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวาการ

ประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอทุธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณแกเจาพนักงานประเมินตาม
แบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

เมื่อเจาพนักงานประเมินไดรับอุทธรณแลว ใหเสนออุทธรณนั้นตามลําดับจนถึงผูวา
ราชการจังหวัด 

การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการ
จังหวัดใหรอคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาของศาล 

 
มาตรา ๕๐  เพื่อการพิจารณาอุทธรณ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผู

อุทธรณหรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดง 
ผูอุทธรณคนใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกท่ีออกตามมาตรานี้ หรือไมยอมใหถอยคําโดย

ไมมีเหตุผลอันสมควร ใหผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณนั้นเสีย 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๑  เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนประการใดแลว ใหแจง
คําวินิจฉัยอุทธรณเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานประเมิน 

 
มาตรา ๕๒  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน

สามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดยกอุทธรณตามความ
ในมาตรา ๕๐ วรรคทาย 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๓  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบ

คําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเล่ียงการ
เสียภาษีบํารุงทองที ่ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๔  ผูใดจงใจไมมาหรือไมยอมช้ีเขตหรือไมยอมแจงจํานวนเน้ือท่ีดิน ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๕  ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ หรอื

มาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๖  ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๗ หรอื

มาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกผูอุทธรณตามมาตรา ๕๐ 
 
มาตรา ๕๗  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ถานายอําเภอหรือนายกเทศมนตร ีแลวแต

กรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เมื่อผูตองหาได
ชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายในสามสิบวัน คดีนั้นเปนอันเสร็จ
เด็ดขาด 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลว ไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๘๑๙  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตความผิดนั้นจะเกิดขึ้นในทองที่ใด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๕๙  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา ๓ ใหคงใชบังคับไดใน
การเก็บภาษีบํารุงทองที่ จํานวนพุทธศักราชตาง ๆ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    จอมพล ถนอม กิตติขจร 
          นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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 
๒๔ 

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
เกินไรละ        ๗,๐๐๐  บาท  ถึงไรละ    ๗,๕๐๐  บาท

-
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๗
๒๐
๒๒
๒๕
๒๗
๓๐
๓๒
๓๕
๓๗

๕๐
-
-
-
-
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 ในชองราคาปานกลางของที่ดินและชองภาษไีรละของชัน้ 

๓๔ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔  
    บัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา ๗ ในชองราคาปานกลางของที่ดินและชองภาษีไรละของชั้น 

๓๕ ชั้น ๓๖ ชัน้ ๓๗ ชั้น ๓๘ ชั้น ๓๙ ชั้น ๔๐ ชัน้ ๔๑ ช้ัน๔๒ และชั้น ๔๓ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ภาษีไรละ
ชั้น ราคาปานกลางของที่ดิน 

บาท สต.
หมายเหตุ 

๒๕ 
๒๖ 
๒๗ 
๒๘ 
๒๙ 
๓๐ 
๓๑ 
๓๒ 
๓๓ 
๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

๔๐
๔๒
๔๕
๔๗
๕๐
๕๕
๖๐
๖๕
๗๐
๘๐

-
๕๐

-
๕๐

-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  (๑) ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี 

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

 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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 - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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 - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

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 - 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    

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 - 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    

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 


