
พระราชบัญญัติ 
ภาษีบํารุงท�องท่ี 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
                    

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เป*นป+ท่ี ๒๐ ในรัชกาลป-จจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า

ฯ ให�ประกาศว3า 
โดยท่ีเป*นการสมควรแยกกฎหมายเก่ียวกับภาษีบํารุงท�องท่ีออกจากประมวล

รัษฎากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว� โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาร3างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต3อไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว3า “พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘” 
  
มาตรา  ๒  พระราช บัญญั ตินี้ ให� ใช� บั ง คับ ต้ั งแต3 วั น ถัดจากวั นประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป*นต�นไป 
  
มาตรา ๓ ให�ยกเลิกลักษณะ ๓ ภาษีบํารุงท�องท่ีแห3งประมวลรัษฎากร 
บรรดากฎหมาย กฎ และข�อบังคับอ่ืน ในส3วนท่ีมีบัญญัติไว�แล�วในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับบทแห3งพระราชบัญญัตินี้ ให�ใช�พระราชบัญญัตินี้แทน 
  
มาตรา ๔ ให�รัฐมนตรีว3าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให�มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
  
มาตรา ๕ เม่ือได�มีพระราชกฤษฎีกาให�เทศบาลใดอยู3ในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว3าด�วยเทศบาล บรรดาอํานาจหน�าท่ีของผู�ว3าราชการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให�เป*นอํานาจหน�าท่ีของรัฐมนตรีหรือผู�ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
 



หมวด ๑ 
ข�อความท่ัวไป 

                     
  

มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ท่ีดิน” หมายความว3า พ้ืนท่ีดิน และให�หมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเป*นภูเขาหรือท่ีมี

น้ําด�วย 
“เจ�าของท่ีดิน” หมายความว3า บุคคลหรือคณะบุคคลไม3ว3าจะเป*นบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือครอบครองอยู3ในท่ีดินท่ีไม3เป*นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
“ป+” หมายความว3า ป+ปฏิทิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว3า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๗ ให�ผู�ซ่ึงเป*นเจ�าของท่ีดินในวันท่ี ๑ มกราคม ของป+ใด มีหน�าท่ีเสียภาษี

บํารุงท�องท่ีสําหรับป+นั้นจากราคาปานกลางของท่ีดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท�องท่ีท�าย
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘ เจ�าของท่ีดินไม3ต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับท่ีดิน ดังต3อไปนี้ 
(๑) ท่ีดินท่ีเป*นท่ีตั้งพระราชวังอันเป*นส3วนสาธารณสมบัติของแผ3นดิน 
(๒) ท่ีดินท่ีเป*นสาธารณสมบัติของแผ3นดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใช�ในกิจการของรัฐหรือ

สาธารณะ โดยมิได�หาผลประโยชนK 
(๓) ท่ีดินของราชการส3วนท�องถ่ินท่ีใช�ในกิจการของราชการส3วนท�องถ่ินหรือ

สาธารณะ โดยมิได�หาผลประโยชนK 
(๔) ท่ีดินท่ีใช�เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
(๕) ท่ีดินท่ีใช�เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งท่ีดินท่ีเป*นกรรมสิทธิ์ของวัดไม3ว3า

จะใช�ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม3 หรือท่ีศาลเจ�า โดยมิได�หาผลประโยชนK 
(๖) ท่ีดินท่ีใช�เป*นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได�รับประโยชนKตอบแทน 
(๗) ท่ีดินท่ีใช�ในการรถไฟ การประปา การไฟฟOาหรือการท3าเรือของรัฐหรือท่ีใช�เป*น

สนามบินของรัฐ 
(๘) ท่ีดินท่ีใช�ต3อเนื่องกับโรงเรือนท่ีต�องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยู3แล�ว 
(๙) ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส3วนท่ีเจ�าของท่ีดินยินยอมให�ทางราชการจัดใช�เพ่ือ

สาธารณประโยชนK โดยเจ�าของท่ีดินมิได�ใช�หรือหาผลประโยชนKในท่ีดินเฉพาะส3วนนั้น 
(๑๐) ท่ีดินท่ีเป*นท่ีตั้งท่ีทําการขององคKการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของ

สหประชาชาติ หรือองคKการระหว3างประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมีข�อผูกพันให�ยกเว�นตาม
อนุสัญญาหรือความตกลง 



(๑๑) ท่ีดินท่ีเป*นท่ีตั้งท่ีทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ท้ังนี้ให�เป*นไปตามหลัก
ถ�อยทีถ�อยปฏิบัติต3อกัน 

(๑๒) ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  

มาตรา ๘ ทวิ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตกรุงเทพมหานครให�
รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ดังต3อไปนี้ 

(๑) กําหนดผู�มีอํานาจแต3งต้ังเจ�าพนักงานประเมินและเจ�าพนักงานสํารวจ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑKการแต3งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตีราคาปานกลาง

ตามมาตรา ๑๔ 
(๓) กําหนดสถานท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ

มาตรา ๓๔ 
(๔) กําหนดเขตท�องท่ีตามมาตรา ๒๒ (๔) 
(๕) กําหนดวิธีการและสถานท่ีแจ�งการประเมินตามมาตรา ๓๓ 
(๖) กําหนดผู�ปฏิบัติหน�าท่ีแทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี 
  

มาตรา ๘ ตรี ให�ผู�ว3าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน�าท่ีเช3นเดียวกับผู�ว3า
ราชการจังหวัดตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ท่ัวเขตกรุงเทพมหานคร 

  

มาตรา ๙ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) ในเขตเทศบาล ให�นายกเทศมนตรีมีอํานาจแต3งต้ังเจ�าพนักงานประเมินและเจ�า

พนักงานสํารวจ 
(๒) นอกเขตเทศบาล ให�นายอําเภอท�องท่ีมีอํานาจแต3งต้ังเจ�าพนักงานประเมินและ

เจ�าพนักงานสํารวจ 
  

มาตรา ๑๐ ภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองคKกรปกครองส3วนท�องถ่ินใด 
นอกจากองคKการบริหารส3วนจังหวัด ให�เป*นรายได�ขององคKกรปกครองส3วนท�องถ่ินนั้น 

ภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตจังหวัดซ่ึงอยู3นอกเขตองคKกรปกครองส3วน
ท�องถ่ินตามวรรคหนึ่ง ให�เป*นรายได�ขององคKการบริหารส3วนจังหวัดนั้น 

  

มาตรา ๑๐ ทวิ (ยกเลิก) 
  

มาตรา ๑๑ ส3วนลดและค3าใช�จ3ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี ให�เป*นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๒ การส3งคําสั่งเป*นหนังสือ หนังสือแจ�งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนให�แก3

บุคคลใด ให�ปฏิบัติดังต3อไปนี้ 
(๑) ให�ส3งในเวลากลางวันระหว3างพระอาทิตยKข้ึนถึงพระอาทิตยKตก หรือในเวลาทําการ 



(๒) ให�ส3ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผู�รับ หรือให�ส3งโดยทางไปรษณียK
ลงทะเบียน 

ถ�าไม3พบผู�รับ ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผู�รับให�ส3งแก3ผู�ซ่ึงบรรลุนิติภาวะ
แล�วซ่ึงอยู3 ณ ภูมิลําเนา หรืออยู3ในบ�านหรือสถานท่ีทําการของผู�นั้น 

ถ�าไม3สามารถจะส3งตามวิธีดังกล3าวได� ให�ปRดหนังสือนั้นไว�ในท่ีแลเห็นได�ง3าย ณ 
ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของผู�นั้น หรือลงประกาศแจ�งความในหนังสือพิมพKรายวันอย3างน�อยสอง
ฉบับ หรือโฆษณาด�วยวิธีอ่ืน 

เม่ือได�ปฏิบัติการตามวิธีดังกล3าว และเวลาได�ล3วงพ�นไปไม3น�อยกว3าเจ็ดวันนับแต3วันท่ี
ปฏิบัติการ ให�ถือว3าบุคคลนั้นได�รับหนังสือนั้นแล�ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๒ 
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน 

                    
  

มาตรา ๑๓ การตีราคาปานกลางของท่ีดินนั้น ให�นําเอาราคาท่ีดินในหน3วยท่ีจะทํา
การตีราคา ซ่ึงซ้ือขายกันโดยสุจริตครั้งสุดท�ายไม3น�อยกว3าสามรายในระยะเวลาไม3เกินหนึ่งป+ก3อนวันตี
ราคา มาคํานวณถัวเฉลี่ยเป*นราคาปานกลาง โดยมิให�คํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร�าง หรือสิ่ง
เพาะปลูกเข�าด�วย 

ในกรณีท่ีไม3มีการซ้ือขายท่ีดินตามวรรคหนึ่งในหน3วยใด ให�นําเอาราคาปานกลางท่ี
คํานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่งของท่ีดินในหน3วยใกล�เคียงท่ีมีสภาพและทําเลท่ีดินคล�ายคลึงกันมา
เป*นราคาปานกลางของท่ีดินในหน3วยนั้นได� 

ถ�าไม3อาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคก3อนได� ให�กําหนดราคาปานกลางของท่ีดิน
โดยถือเกณฑKอย3างอ่ืนอันอาจแสดงราคาตลาดของท่ีดินโดยเฉลี่ยได� 

การตีราคาปานกลางของท่ีดินให�ตีราคาเป*นหน3วยตําบล แต3ถ�าราคาของท่ีดินใน
ตําบลใดแตกต3างกันมาก ให�พิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเป*นหน3วยๆ เพ่ือให�
การตีราคาปานกลางเป*นไปโดยเท่ียงธรรม 

  
มาตรา ๑๔ ให�ผู�ว3าราชการจังหวัดแต3งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งให�มีหน�าท่ี

พิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นให�ประกอบด�วยบุคคลในท�องท่ี
ดังต3อไปนี้ 

(๑) ในเขตองคKการบริหารส3วนจังหวัด ประกอบด�วย ปลัดจังหวัด เจ�าพนักงานท่ีดิน
จังหวัด นายอําเภอท�องท่ี ผู�ซ่ึงนายกองคKการบริหารส3วนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน และผู�ทรงคุณวุฒิ
สองคนซ่ึงได�รับเลือกจากสภาองคKการบริหารส3วนจังหวัด 

(๒) ในเขตองคKกรปกครองส3วนท�องถ่ินอ่ืน ประกอบด�วย ปลัดจังหวัด เจ�าพนักงาน
ท่ีดินจังหวัด นายอําเภอท�องท่ี ผู�ซ่ึงผู�บริหารท�องถ่ินหรือคณะผู�บริหารท�องถ่ินมอบหมายหนึ่งคน และ
ผู�ทรงคุณวุฒิสองคนซ่ึงได�รับเลือกจากสภาท�องถ่ิน 

  
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม3ตํ่ากว3าก่ึงจํานวน

ของกรรมการท้ังหมดจึงเป*นองคKประชุม และให�คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป*นประธานท่ี
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก 
กรรมการคนหนึ่ง ให�มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท3ากัน ให�ประธาน

ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป*นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๖ ให�คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาสี่ป+ 



มาตรา ๑๗ ภายหลังการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา ๑๖ แล�วถ�ามีเหตุ
แสดงว3าราคาท่ีดินในหน3วยใดได�เปลี่ยนแปลงไปมาก และผู�ว3าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร 
หรือเจ�าของท่ีดินร�องขอ ผู�ว3าราชการจังหวัดจะสั่งให�คณะกรรมการทําการพิจารณาตีราคาปานกลาง
ของท่ีดินในหน3วยนั้นเสียใหม3ก็ได� 

  

มาตรา ๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของป+ท่ีจะครบรอบระยะเวลาสี่ป+ ตามมาตรา ๑๖ 
ให�คณะกรรมการยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดินต3อผู�ว3าราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลาง
ของท่ีดินทุกๆ หน3วย และให�ผู�ว3าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไว� ณ ศาลากลาง
จังหวัด ท่ีว3าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล สํานักงานสุขาภิบาล และท่ีตําบลแห3งท�องท่ีนั้น ภายใน
สามสิบวันนับแต3วันท่ีได�รับรายงานจากคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๑๙ ถ�ามีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม3ตามมาตรา ๑๗ ให�คณะกรรมการ
ยื่นรายงานการตีราคาใหม3ต3อผู�ว3าราชการจังหวัด และให�ผู�ว3าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลาง
ของท่ีดินใหม3 ภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๑๘ 

  

มาตรา ๒๐ ถ�าเจ�าของท่ีดินไม3เห็นพ�องด�วยกับราคาปานกลางของท่ีดินเจ�าของท่ีดิน
มีสิทธิอุทธรณKการตีราคาปานกลางของท่ีดินต3อผู�ว3าราชการจังหวัดได�ภายในสามสิบวันนับแต3วันท่ี
ประกาศราคาปานกลางท่ีดิน และให�นําความในหมวด ๘ อันว3าด�วยการอุทธรณKมาใช�บังคับ.โดย
อนุโลม 

  

มาตรา ๒๑  การตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาสี่ป+ตามมาตรา ๑๖ ให�
ใช�เป*นราคาปานกลางได�ทุกป+สําหรับรอบระยะเวลาสี่ป+นั้น 

ในกรณีท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม3ตามมาตรา ๑๗ ราคาปานกลางของ
ท่ีดินใหม3นั้น ให�ใช�ได�สําหรับป+ท่ีถัดจากป+ท่ีมีประกาศการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม3 จนถึงป+
สุดท�ายของรอบระยะเวลาสี่ป+ตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีท่ีมีการอุทธรณKตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของท่ีดินตามคําวินิจฉัย
อุทธรณKให�ใช�สําหรับป+ท่ีเป*นประเด็นแห3งการอุทธรณKเป*นต�นไป จนถึงป+สุดท�ายของรอบระยะเวลาสี่ป+
ตามวรรคหนึ่ง และให�ผู�ว3าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม3 ภายในระยะเวลาและ
สถานท่ีตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๑๘ 

 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๓ 
การลดหย3อนและการยกเว�นหรือลดภาษีบํารุงท�องท่ี 

                    
  

มาตรา ๒๒ บุคคลธรรมดาซ่ึงเป*นเจ�าของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยู3ใน
จังหวัดเดียวกัน และใช�ท่ีดินนั้นเป*นท่ีอยู3อาศัยของตน เป*นท่ีเลี้ยงสัตวKของตน หรือประกอบกสิกรรม
ของตน ให�ลดหย3อนไม3ต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีตามเกณฑKอย3างใดอย3างหนึ่ง ดังต3อไปนี้ 

(๑) ถ�าเป*นท่ีดินนอกเขตเทศบาล ให�ลดหย3อนได�ไม3เกินห�าไร3 แต3จะน�อยกว3าสามไร3
ไม3ได� ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในข�อบัญญัติจังหวัด หรือข�อบังคับตําบล แล�วแต3กรณี 

(๒) ถ�าเป*นท่ีดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให�ลดหย3อนได�ไม3เกินหนึ่ง
ไร3 แต3จะน�อยกว3าสองร�อยตารางวาไม3ได� ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติหรือข�อบังคับ 

(๓) ถ�าเป*นท่ีดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบล ให�
ลดหย3อนได�ไม3เกินหนึ่งร�อยตารางวา แต3จะน�อยกว3าห�าสิบตารางวาไม3ได� ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดใน
ข�อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 

(๔) ถ�าเป*นท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให�ลดหย3อนได� ดังต3อไปนี้ 
(ก) ในท�องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน3นมาก ให�ลดหย3อนได�ไม3เกินหนึ่งร�อยตารางวา แต3

จะน�อยกว3าห�าสิบตารางวาไม3ได� 
(ข) ในท�องท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน3นปานกลาง ให�ลดหย3อนได�ไม3เกินหนึ่งไร3 แต3จะ

น�อยกว3าหนึ่งร�อยตารางวาไม3ได� 
(ค) ในท�องท่ีชนบท ให�ลดหย3อนได�ไม3เกินห�าไร3 แต3จะน�อยกว3าสามไร3ไม3ได� 

ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในข�อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ท�องท่ีใดจะเป*นท�องท่ีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให�เป*นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสร�างและใช�สิ่งปลูกสร�างนั้นเป*นสถานการค�าหรือให�เช3า ไม3ได�รับการ

ลดหย3อนสําหรับส3วนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสร�างท่ีใช�เป*นสถานการค�าหรือให�เช3านั้น 
ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเป*นเจ�าของท่ีดินร3วมกัน ให�ได�รับการลดหย3อน

รวมกันตามเกณฑKท่ีกําหนดไว�ในวรรคหนึ่ง 
การลดหย3อนตามเกณฑKในมาตรานี้ ให�ได�รับการลดหย3อนสําหรับท่ีดินท่ีอยู3ในจังหวัด

ใดจังหวัดหนึ่งแต3จังหวัดเดียว 
  

มาตรา ๒๓ ท่ีดินท่ีใช�ในการเพาะปลูก ถ�าในป+ล3วงมาแล�วการเพาะปลูกในบริเวณนั้น
เสียหายมากผิดปกติ หรือทําการเพาะปลูกไม3ได�ด�วยเหตุอันพ�นวิสัยท่ีจะปOองกันได�โดยท่ัวไป ให�ผู�ว3า
ราชการจั งหวั ด มี อํ านาจ พิจารณายก เว� นหรื อลดภาษี บํ ารุ งท� อ ง ท่ี ให� ได� ตามระ เ บียบ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา ๒๓ ทวิ ท่ีดินท่ีใช�เป*นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชนKตอบ
แทน อาจได�รับยกเว�นไม3ต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีได�เฉพาะท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง 



หมวด ๔ 
การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินและการสํารวจ 

                    
  

มาตรา ๒๔ ให�เจ�าของท่ีดินซ่ึงมีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน
เป*นรายแปลงตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีท่ีท่ีดินอยู3นอกเขตเทศบาล เม่ือผู�ว3าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรจะ
กําหนดให�เจ�าพนักงานสํารวจทําการสํารวจแล�วยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินแทนเจ�าของท่ีดินเป*นราย
แปลงท่ีทําการสํารวจก็ได� 

  

มาตรา ๒๕ ถ�าบุคคลธรรมดาซ่ึงเป*นเจ�าของท่ีดินตาย เป*นผู�ไม3อยู3ตามประมวล
กฎหมายแพ3งและพาณิชยKว3าด�วยเรื่องสาบสูญ หรือเป*นคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�
ความสามารถ ให�ผู�จัดการมรดกหรือทายาท ผู�รับมอบอํานาจผู�ครอบครองทรัพยKสิน ผู�อนุบาล ผู�
พิทักษK หรือผู�จัดการทรัพยKสิน แล�วแต3กรณี มีหน�าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 

  

มาตรา ๒๖ ถ�าเจ�าของท่ีดินเป*นนิติบุคคล ให�ผู�จัดการหรือผู�แทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้น 
มีหน�าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 

  

มาตรา ๒๗ ถ�าบุคคลหลายคนเป*นเจ�าของท่ีดินร3วมกัน ให�บุคคลเหล3านั้นมีหน�าท่ี
รับผิดชอบร3วมกันในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 

  

มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชนKในการสํารวจและยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา 
๒๔ วรรคสอง ให�เจ�าพนักงานสํารวจกําหนดวันเวลาท่ีจะทําการสํารวจและปRดประกาศไว� ณ ท่ีทําการ
ผู�ใหญ3บ�านแห3งท�องท่ีนั้น และให�เจ�าของท่ีดินหรือผู�แทนมีหน�าท่ีชี้เขตและแจ�งจํานวนเนื้อท่ีดินตาม
กําหนดวันเวลานั้น และให�ความสะดวกแก3เจ�าพนักงานสํารวจเพ่ือการนั้นตามสมควร 

ถ�าเจ�าของท่ีดินหรือผู�แทนไม3มาชี้เขตหรือไม3ยอมแจ�งจํานวนเนื้อท่ีดิน หรือชี้เขตหรือ
แจ�งจํานวนเนื้อท่ีดินขาดจากจํานวนท่ีเป*นจริง หรือไม3ให�ความสะดวกแก3เจ�าพนักงานสํารวจเจ�า
พนักงานสํารวจมีอํานาจเข�าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข�องในระหว3างพระอาทิตยKข้ึนถึงพระอาทิตยK
ตกหรือในเวลาทําการ เพ่ือทําการสํารวจตามท่ีเห็นว3าถูกต�องได� 

  

มาตรา ๒๙ แบบแสดงรายการท่ีดินสําหรับท่ีดินในเขตองคKกรปกครองส3วนท�องถ่ินใด
ให�ยื่นต3อเจ�าพนักงานประเมิน ณ สํานักงานขององคKกรปกครองส3วนท�องถ่ินท่ีท่ีดินของผู�เสียภาษีบํารุง
ท�องท่ีตั้งอยู3 หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผู�บริหารท�องถ่ินกําหนดโดยประกาศล3วงหน�าไว� ณ สํานักงานขององคKกร
ปกครองส3วนท�องถ่ินนั้นไม3น�อยกว3าสามสิบวัน 

  



มาตรา ๓๐ แบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ ให�ยื่นภายใน
เดือนมกราคมของป+แรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา ๑๖ 

แบบแสดงรายการท่ีดินท่ียื่นตามวรรคหนึ่ง ให�ใช�ได�ทุกป+ในรอบระยะเวลาสี่ป+นั้น 
  

มาตรา ๓๑ บุคคลใดเป*นเจ�าของท่ีดินข้ึนใหม3 หรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมของเจ�าของ
ท่ีดินผู�ใดได�เปลี่ยนแปลงไป ให�เจ�าของท่ีดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินต3อเจ�าพนักงานประเมินตาม
มาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแต3วันท่ีเป*นเจ�าของท่ีดินข้ึนใหม3 หรือนับแต3วันท่ีจํานวนเนื้อท่ีดินได�มี
การเปลี่ยนแปลง เว�นแต3ในกรณีท่ีผู�ว3าราชการจังหวัดกําหนดให�เจ�าพนักงานสํารวจทําการสํารวจตาม
มาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให�เจ�าของท่ีดินแจ�งต3อเจ�าพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเช3นเดียวกัน 
และให�เจ�าพนักงานสํารวจยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินต3อเจ�าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายใน
สามสิบวันนับแต3วันท่ีได�รับแจ�งจากเจ�าของท่ีดิน 

  

มาตรา ๓๒ เจ�าของท่ีดินผู�ใดได�เปลี่ยนแปลงการใช�ท่ีดินอันเป*นเหตุให�การลดหย3อน
ตามมาตรา ๒๒ เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย3างอ่ืนทําให�อัตราภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับท่ีดิน
เปลี่ยนแปลงไป ให�เจ�าของท่ีดินผู�นั้นแจ�งการเปลี่ยนแปลงต3อเจ�าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ 
ภายในสามสิบวันนับแต3วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง หรือนับแต3วันท่ีมีเหตุอย3างอ่ืนทําให�อัตราภาษีบํารุง
ท�องท่ีเปลี่ยนแปลง เว�นแต3ในกรณีท่ีผู�ว3าราชการจังหวัดกําหนดให�เจ�าพนักงานสํารวจทําการสํารวจ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให�เจ�าของท่ีดินแจ�งต3อเจ�าพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเช3นเดียวกัน 
และให�เจ�าพนักงานสํารวจแจ�งการเปลี่ยนแปลงดังกล3าวต3อเจ�าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ 
ภายในสามสิบวันนับแต3วันท่ีได�รับแจ�งจากเจ�าของท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๕ 
การชําระภาษีบํารุงท�องท่ี 

                    
  

มาตรา ๓๓ ในการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับป+แรกของการตีราคาปานกลาง
ของท่ีดินตามมาตรา ๑๖ หรือของป+ท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม3ตามมาตรา ๑๗ ให�เจ�า
พนักงานประเมินคํานวณภาษีบํารุงท�องท่ีและแจ�งการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตี
ราคาปานกลางของท่ีดินตามวิธีการดังต3อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีท่ีดินอยู3ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลท่ีไม3มีกํานัน ให�เจ�า
พนักงานประเมินแจ�งการประเมินเป*นหนังสือไปยังผู�ซ่ึงมีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ี 

(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินอยู3นอกเขตเทศบาลท่ีมีกํานัน ให�เจ�าพนักงานประเมินปRดประกาศ
แจ�งการประเมินไว� ณ ท่ีว3าการอําเภอ ท่ีทําการกํานัน และท่ีทําการผู�ใหญ3บ�าน 

การประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีเจ�าพนักงานประเมินคํานวณไว�ตามวรรคหนึ่ง ให�ใช�
เป*นการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับในป+ต3อไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ป+ตามมาตรา ๒๑ 

ในกรณีท่ีเจ�าพนักงานประเมินไม3อาจคํานวณภาษีบํารุงท�องท่ีและแจ�งการประเมิน
ภายในเดือนมีนาคม ก็ให�แจ�งการประเมินภายหลังกําหนดเวลาดังกล3าวได� 

  

มาตรา ๓๔ ให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีนําเงินไปชําระต3อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ณ 
สํานักงานขององคKกรปกครองส3วนท�องถ่ินท่ีท่ีดินของผู�เสียภาษีบํารุงท�องท่ีต้ังอยู3 หรือสถานท่ีอ่ืนท่ี
ผู�บริหารท�องถ่ินกําหนดโดยประกาศล3วงหน�าไว� ณ สํานักงานขององคKกรปกครองส3วนท�องถ่ินนั้นไม3
น�อยกว3าสามสิบวัน 

  

มาตรา ๓๔ ทวิ การชําระภาษีบํารุงท�องท่ีนั้น ให�ถือว3าเป*นการสมบูรณKเม่ือได�รับ
ใบเสร็จรับเงินท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�มีหน�าท่ีในการนี้ได�ลงลายมือชื่อรับเงินแล�ว เว�นแต3การชําระภาษี
ตามวรรคสอง 

การชําระภาษีบํารุงท�องท่ีจะชําระโดยการส3งธนาณัติ ต๋ัวแลกเงินของธนาคารหรือ
เช็คท่ีธนาคารรับรอง ทางไปรษณียKลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามมาตรา ๓๔ ก็ได� โดยสั่งจ3ายให�แก3
องคKกรปกครองส3วนท�องถ่ินนั้นๆ หรือชําระโดยผ3านธนาคาร หรือโดยวิธี อ่ืนตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว3าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด และให�ถือว3าวันส3งทางไปรษณียK วันชําระผ3านธนาคาร 
หรือวันชําระโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนด เป*นวันชําระภาษี 

  

มาตรา ๓๕ ให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีชําระภาษีบํารุงท�องท่ีภายในเดือน
เมษายนของทุกป+ 



ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีได�รับแจ�งการประเมินตามมาตรา ๓๑ หรือ
มาตรา ๓๒ หรือภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ให�ชําระภาษีบํารุงท�องท่ีภายใน
สามสิบวันนับแต3วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน 

  
มาตรา ๓๖ ผู�ว3าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาชําระ

ภาษีบํารุงท�องท่ีตามมาตรา ๓๕ ออกไปอีกได�ตามความจําเป*นแก3กรณี 
  
มาตรา ๓๖ ทวิ ถ�าเงินภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีต�องชําระภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา 

๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล�วแต3กรณี มีจํานวนต้ังแต3สามพันบาทข้ึนไป ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีจะขอผ3อนชําระ
เป*นสามงวดๆ ละเท3าๆ กันก็ได� โดยแจ�งเป*นหนังสือให�บุคคลตามมาตรา ๓๕ ทราบก3อนการชําระภาษี
งวดท่ีหนึ่ง 

การผ3อนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ต�องชําระงวดท่ีหนึ่งตามกําหนดเวลาตามมาตรา 
๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล�วแต3กรณี งวดท่ีสองต�องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต3วันสุดท�ายท่ีต�องชําระ
งวดท่ีหนึ่ง และงวดท่ีสามต�องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต3วันสุดท�ายท่ีต�องชําระงวดท่ีสอง 

ถ�าผู�ขอผ3อนชําระภาษีผู� ใดไม3ชํ าระภาษีบํารุ งท�องท่ีงวดใดงวดหนึ่ งภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�เจ�าของท่ีดินหมดสิทธิท่ีจะชําระภาษีเป*นงวดและให�นําความในมาตรา 
๔๕ (๔) มาใช�บังคับสําหรับงวดท่ียังไม3ชําระ 

  

มาตรา ๓๗ ถ�าภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับท่ีดินของเจ�าของเดียวกันในตําบลเดียวกันมี
จํานวนไม3ถึงหนึ่งบาท เป*นอันไม3ต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับท่ีดินแปลงนั้น 

  

มาตรา ๓๘ ภาษีบํารุงท�องท่ีจํานวนใดท่ีเจ�าพนักงานประเมินได�แจ�งหรือประกาศการ
ประเมินแล�ว ถ�ามิได�ชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ให�ถือเป*นภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ 

  

มาตรา ๓๙ เม่ือกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจ�าของท่ีดินได�โอนตกไปยังบุคคล
อ่ืน ให�ผู�รับโอนมีหน�าท่ีร3วมกับเจ�าของท่ีดินเดิมเสียภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระไม3เกินห�าป+ รวมท้ังป+
สุดท�ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจ�าของท่ีดินด�วย ส3วนภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระเกินห�าป+คงอยู3ในความรับ
ผิดของเจ�าของท่ีดินเดิม 

ความในวรรคก3อนมิให�ใช�บังคับแก3ผู�รับโอนซ่ึงได�กรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาด
โดยคําสั่งศาลหรือคําสั่งของเจ�าพนักงานพิทักษKทรัพยKในคดีล�มละลาย หรือคําสั่งขายทอดตลาดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน�าท่ีเ พ่ือการเร3งรัดภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระให�
นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี มีอํานาจดังต3อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกเจ�าของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข�องมาให�ถ�อยคํา หรือส3งบัญชีหรือ
เอกสารมาตรวจสอบ 



(๒) สั่งให�เจ�าของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข�อง ปฏิบัติการเท3าท่ีจําเป*นเพ่ือประโยชนK
ในการเร3งรัดภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ 

ถ�าเจ�าของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องไม3ยอมปฏิบัติการตาม (๑) หรือ (๒) ให�
นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจเข�าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข�องแก3การจัดเก็บภาษีบํารุง
ท�องท่ีค�างชําระของผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีในระหว3างพระอาทิตยKข้ึนถึงพระอาทิตยKตกหรือใน
เวลาทําการเพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ หรือตรวจสอบ ตรวจค�นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึดอายัดบัญชี 
หรือเอกสาร 

  

มาตรา ๔๑ ทรัพยKสินของผู�ต�องรับผิดชําระภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ อาจถูกยึด
อายัด หรือขายทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระ โดยให�นายอําเภอหรือ
นายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเป*นหนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได� แต3คําสั่งเช3นว3านั้นจะ
ออกได�ก็แต3โดยได�รับอนุญาตเป*นหนังสือจากผู�ว3าราชการจังหวัด 

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยKจะกระทํามิได�ในระหว3างระยะเวลาท่ีให�อุทธรณK
ได�ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาท่ีทําการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณKดังกล3าวยังไม3ถึงท่ีสุด 

คําสั่งยึดจะกระทําได�เม่ือได�ส3งคําเตือนเป*นหนังสือให�เจ�าของท่ีดินชําระภาษีบํารุง
ท�องท่ีค�างชําระทราบล3วงหน�าไม3น�อยกว3าเจ็ดวันนับแต3วันท่ีรับหนังสือนั้นโดยวิธีการส3งหนังสือตาม
มาตรา ๑๒ 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยKสินเพ่ือให�ได�รับชําระภาษีบํารุงท�องท่ีค�าง
ชําระนั้น ให�นําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ3งมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๔๒ เงินท่ีได�จากการขายทอดตลาดนั้น ให�หักไว�เป*นค3าใช�จ3ายในการยึดอายัด 
หรือขายทอดตลาด เหลือเท3าใดให�ชําระเป*นค3าภาษีบํารุงท�องท่ี ถ�ายังมีเงินเหลืออยู3อีกให�คืนแก3
เจ�าของท่ีดิน 

  

มาตรา ๔๓ เม่ือได�มีการยึดหรืออายัดทรัพยKสินไว�แล�ว ถ�าได�มีการชําระเงินค3าใช�จ3าย
ในการยึดหรืออายัด และค3าภาษีบํารุงท�องท่ีค�างชําระโดยครบถ�วนก3อนการขายทอดตลาด ก็ให�
นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีสั่งถอนคําสั่งยึดหรืออายัดนั้น 

  

มาตรา ๔๔ ผู�ใดเสียภาษีบํารุงท�องท่ีโดยไม3มีหน�าท่ีต�องเสีย หรือเสียเกินกว3าท่ีควร
ต�องเสีย ผู�นั้นมีสิทธิได�รับเงินคืน 

การขอรับเงินคืนให�ยื่นคําร�องต3อนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาล หรือ
นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาลภายในหนึ่งป+นับแต3วันท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีหรือนับแต3วันท่ี
ได�รับแจ�งคําวินิจฉัยอุทธรณK แล�วแต3กรณี ในการนี้ให�ผู�ยื่นคําร�องส3งเอกสาร หลักฐาน หรือคําชี้แจงใดๆ 
ประกอบคําร�องด�วย 

การสั่งคืนภาษีบํารุงท�องท่ีให�เป*นอํานาจของนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีแล�วแต3กรณี 
  



หมวด ๖ 
เงินเพ่ิม 

                         
  

มาตรา ๔๕ ให�เจ�าของท่ีดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี ใน
กรณีและอัตราดังต3อไปนี้ 

(๑) ไม3ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละสิบของ
จํานวนเงินท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี เว�นแต3กรณีท่ีเจ�าของท่ีดินได�ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินก3อนท่ี
เจ�าพนักงานประเมินจะได�แจ�งให�ทราบถึงการละเว�นนั้นให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละห�าของจํานวนเงินท่ีต�อง
เสียภาษีบํารุงท�องท่ี 

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม3ถูกต�องทําให�จํานวนเงินท่ีจะต�องเสียภาษีบํารุง
ท�องท่ีลดน�อยลง ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละสิบของภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว�นแต3กรณีท่ีเจ�าของ
ท่ีดินได�มาขอแก�ไขแบบแสดงรายการท่ีดินให�ถูกต�องก3อนท่ีเจ�าพนักงานประเมินแจ�งการประเมิน 

(๓) ชี้เขตแจ�งจํานวนเนื้อท่ีดินไม3ถูกต�องต3อเจ�าพนักงานสํารวจ โดยทําให�จํานวนเงิน
ท่ีจะต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีลดน�อยลง ให�เสียเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเท3าของภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีประเมิน
เพ่ิมเติม 

(๔) ไม3ชําระภาษีบํารุงท�องท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ให�เสียเงินเพ่ิมร�อยละยี่สิบสี่ต3อป+
ของจํานวนเงินท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี เศษของเดือนให�นับเป*นหนึ่งเดือน ท้ังนี้ ไม3ให�นําเงินเพ่ิมเติม
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มาคํานวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (๔) ด�วย 

  
มาตรา ๔๖ เงินเพ่ิมให�ถือว3าเป*นภาษีบํารุงท�องท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๗ 
เจ�าพนักงานประเมิน 

                    
  

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�เจ�าพนักงานประเมินมีอํานาจดังต3อไปนี้ 
(๑) เข�าไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข�องแก3การจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ีของผู�มีหน�าท่ี

เสียภาษีบํารุงท�องท่ีในระหว3างพระอาทิตยKข้ึนถึงพระอาทิตยKตก หรือในเวลาทําการ เพ่ือสอบถาม
บุคคลใดๆ หรือตรวจสอบ ตรวจค�นบัญชีหรือเอกสารหรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสารเพ่ือทราบว3าผู�มี
หน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีได�ปฏิบัติการถูกต�องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม3 

(๒) มีหนังสือเรียกผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวข�องมาให�ถ�อยคํา
หรือส3งบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 

  
มาตรา ๔๘ เม่ือปรากฏว3าเจ�าของท่ีดินซ่ึงเป*นผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีมิได�ยื่น

แบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา ๒๔ ให�เจ�าพนักงานประเมินมีอํานาจแจ�งการประเมินย�อนหลังได�
ไม3เกินสิบป+นับแต3วันท่ีเจ�าพนักงานประเมินได�ทราบว3าเจ�าของท่ีดินยังมิได�ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๘ 
อุทธรณK 

                         
  

มาตรา ๔๙ เจ�าของท่ีดินผู�ใดได�รับแจ�งการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีแล�วเห็นว3าการ
ประเมินนั้นไม3ถูกต�อง มีสิทธิอุทธรณKต3อผู�ว3าราชการจังหวัดได� โดยยื่นอุทธรณKแก3เจ�าพนักงานประเมิน
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในสามสิบวันนับแต3วันท่ีได�รับแจ�งการประเมิน 

เม่ือเจ�าพนักงานประเมินได�รับอุทธรณKแล�ว ให�เสนออุทธรณKนั้นตามลําดับจนถึงผู�ว3า
ราชการจังหวัด 

การอุทธรณKไม3เป*นการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท�องท่ี เว�นแต3จะได�รับอนุมัติจากผู�ว3า
ราชการจังหวัดให�รอคําวินิจฉัยอุทธรณK หรือคําพิพากษาของศาล 

  
มาตรา ๕๐ เพ่ือการพิจารณาอุทธรณK ผู�ว3าราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผู�

อุทธรณKหรือบุคคลใดๆ มาให�ถ�อยคําหรือให�ส3งเอกสารอันควรแก3เรื่องมาแสดง 
ผู�อุทธรณKคนใดไม3ปฏิบัติตามหนังสือเรียกท่ีออกตามมาตรานี้ หรือไม3ยอมให�ถ�อยคํา

โดยไม3มีเหตุผลอันสมควร ให�ผู�ว3าราชการจังหวัดยกอุทธรณKนั้นเสีย 
  
มาตรา ๕๑ เม่ือผู�ว3าราชการจังหวัดได�พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณKเป*นประการใดแล�ว 

ให�แจ�งคําวินิจฉัยอุทธรณKเป*นหนังสือไปยังผู�อุทธรณKและเจ�าพนักงานประเมิน 
  
มาตรา ๕๒ ผู�อุทธรณKมีสิทธิอุทธรณKคําวินิจฉัยของผู�ว3าราชการจังหวัดต3อศาลภายใน

สามสิบวันนับแต3วันได�รับแจ�งคําวินิจฉัยอุทธรณK เว�นแต3ในกรณีท่ีผู�ว3าราชการจังหวัดยกอุทธรณKตาม
ความในมาตรา ๕๐ วรรคท�าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

                         
  

มาตรา ๕๓ ผู�ใดโดยรู�อยู3แล�วหรือโดยจงใจแจ�งข�อความอันเป*นเท็จ ให�ถ�อยคําเท็จ 
ตอบคําถามด�วยถ�อยคําอันเป*นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท�องท่ี ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินหกเดือน หรือปรับไม3เกินสองพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  
มาตรา ๕๔ ผู�ใดจงใจไม3มาหรือไม3ยอมชี้เขตหรือไม3ยอมแจ�งจํานวนเนื้อท่ีดิน ต�อง

ระวางโทษจําคุกไม3เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม3เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  
มาตรา ๕๕ ผู�ใดขัดขวางเจ�าพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ หรือ

มาตรา ๔๗ ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม3เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  
มาตรา ๕๖ ผู�ใดฝXาฝYนคําสั่งของเจ�าพนักงานซ่ึงสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๗ หรือ

มาตรา ๕๐ ต�องระวางโทษจําคุกไม3เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม3เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ความในวรรคก3อนมิให�ใช�บังคับแก3ผู�อุทธรณKตามมาตรา ๕๐ 
  
มาตรา ๕๗ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ�านายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี

แล�วแต3กรณี เห็นว3าผู�ต�องหาไม3ควรได�รับโทษถึงจําคุก ให�มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดค3าปรับได�เม่ือ
ผู�ต�องหาได�ชําระเงินค3าปรับตามจํานวนท่ีนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายในสามสิบวัน คดี
นั้นเป*นอันเสร็จเด็ดขาด 

ถ�าผู�ต�องหาไม3ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล�ว ไม3ชําระเงินค3าปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกล3าว ให�ดําเนินคดีต3อไป 

  
มาตรา ๕๘ เงินค3าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให�ตกเป*นรายได�ขององคKกรปกครอง

ส3วนท�องถ่ินนั้นๆ แล�วแต3ความผิดนั้นจะเกิดข้ึนในท�องท่ีใด 
 
 
 
 
 
  



บทเฉพาะกาล 
                         

  
มาตรา ๕๙ บทบัญญัติแห3งประมวลรัษฎากรท่ียกเลิกตามมาตรา ๓ ให�คงใช�บังคับได�

ในการเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี จํานวนพุทธศักราชต3าง ๆ ก3อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 
  
  

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

บัญชีอัตราภาษีบํารุงท�องท่ี 
ตามมาตรา ๗ 

  

ภาษีไร3ละ 
ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 

บาท สต. 
หมายเหตุ 

๑ ไม3เกินไร3ละ     ๒๐๐ บาท - ๕๐ 
๒ เกินไร3ละ        ๒๐๐ บาท ถึงไร3ละ       ๔๐๐ บาท ๑ - 
๓ เกินไร3ละ        ๕๐๐ บาท ถึงไร3ละ       ๖๐๐ บาท ๒ - 
๔ เกินไร3ละ        ๖๐๐ บาท ถึงไร3ละ       ๘๐๐ บาท ๓ - 
๕ เกินไร3ละ        ๘๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๑,๐๐๐ บาท ๔ - 
๖ เกินไร3ละ     ๑,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๑,๒๐๐ บาท ๕ ๕๐ 
๗ เกินไร3ละ     ๑,๒๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๑,๔๐๐ บาท ๗ - 
๘ เกินไร3ละ     ๑,๔๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๑,๖๐๐ บาท ๘ - 
๙ เกินไร3ละ     ๑,๖๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๑,๘๐๐ บาท ๙ - 

๑๐ เกินไร3ละ     ๑,๘๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๒,๐๐๐ บาท ๑๐ - 
๑๑ เกินไร3ละ     ๒,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๒,๒๐๐ บาท ๑๑ - 
๑๒ เกินไร3ละ     ๒,๒๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๒,๔๐๐ บาท ๑๒ - 
๑๓ เกินไร3ละ     ๒,๔๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๒,๖๐๐ บาท ๑๓ - 
๑๔ เกินไร3ละ     ๒,๖๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๒,๘๐๐ บาท ๑๔ - 
๑๕ เกินไร3ละ     ๒,๘๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๓,๐๐๐ บาท ๑๕ - 

(๑ )  ท่ี ดิ น ท่ี ใ ช�
ประกอบการกสิกรรม
เ ฉ พ า ะ ป ร ะ เ ภ ท
ไม�ล� มลุ ก ให� เสี ย ก่ึ ง
อัตรา แต3ถ�าเจ�าของ
ท่ี ดินประกอบการ
กสิ ก ร รมประ เภ ท
ไ ม� ล� ม ลุ ก นั้ น ด� ว ย
ตนเอง ให�เสียอย3าง
สูงไม3เกินไร3ละ ๕ บาท 
(๒) ท่ีดินท่ีท้ิงไว�ว3าง
เปล3 าหรื อ ไม3 ได� ทํ า
ประโยชนKตามควรแก3
สภาพของท่ีดินให�เสีย
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเท3า 



ภาษีไร3ละ 
ชั้น ราคาปานกลางของท่ีดิน 

บาท สต. 
หมายเหตุ 

๑๖ เกินไร3ละ     ๓,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๓,๕๐๐ บาท ๑๗ ๕๐ 
๑๗ เกินไร3ละ     ๓,๕๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๔,๐๐๐ บาท ๒๐ - 
๑๘ เกินไร3ละ     ๔,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๔,๕๐๐ บาท ๒๒ ๕๐ 
๑๙ เกินไร3ละ     ๔,๕๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๕,๐๐๐ บาท ๒๕ - 
๒๐ เกินไร3ละ     ๕,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๕,๕๐๐ บาท ๒๗ ๕๐ 
๒๑ เกินไร3ละ       ๕,๕๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๖,๐๐๐ บาท ๓๐ - 
๒๒ เกินไร3ละ       ๖,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๖,๕๐๐ บาท ๓๒ ๕๐ 
๒๓ เกินไร3ละ       ๖,๕๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๗,๐๐๐ บาท ๓๕ - 
๒๔ เกินไร3ละ     ๗,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๗,๕๐๐ บาท ๓๗ ๕๐ 
๒๕ เกินไร3ละ     ๗,๕๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๘,๐๐๐ บาท ๔๐ - 
๒๖ เกินไร3ละ     ๘,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๘,๕๐๐ บาท ๔๒ ๕๐ 
๒๗ เกินไร3ละ     ๘,๕๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๙,๐๐๐ บาท ๔๕ - 
๒๘ เกินไร3ละ     ๙,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ    ๙,๕๐๐ บาท ๔๗ ๕๐ 
๒๙ เกินไร3ละ     ๙,๕๐๐ บาท ถึงไร3ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๕๐ - 
๓๐ เกินไร3ละ   ๑๐,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๕๕ - 
๓๑ เกินไร3ละ   ๑๕,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๖๐ -   
๓๒ เกินไร3ละ   ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๖๕ -   
๓๓ เกินไร3ละ   ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไร3ละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๗๐ -   
๓๔ เกินไร3ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ให�เสียภาษีไร3ละ ดังต3อไปนี้ 

สําหรับราคาปานกลางของท่ีดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก 
ให�เสียภาษี ๗๐ บาท 

สําหรับราคาปานกลางของท่ีดินส3วนท่ีเกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท ให�เสียทุกๆ ๑๐,๐๐๐ บาท ต3อ ๒๕ บาท เศษ
ของ ๑๐,๐๐๐ บาท ถ�าถึง ๕,๐๐๐ บาท ให�ถือเป*น 
๑๐,๐๐๐ บาท ถ�าไม3ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให�ป-ดท้ิง 

      

  
หมายเหตุ   (๑) ท่ีดินท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ี 
                   (ก) เศษของไร3ให�คิดในอัตราลดลงตามส3วน 
                   (ข) เศษของหนึ่งตารางวา ให�ป-ดท้ิง 
              (๒) เม่ือคํานวณภาษีแล�ว เศษของ ๑๐ สตางคK ให�ป-ดท้ิง 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลรัษฎากรได�บัญญัติ
ให�กรมสรรพากรเป*นผู�ควบคุมจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี แต3ให�กันไว�ต3างหากเพ่ือใช�จ3ายในการบํารุง
ท�องท่ีในเขตท�องถ่ินนั้นๆ จึงสมควรมอบให�ราชการส3วนท�องถ่ินเป*นผู�จัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ีเสียเอง 
  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๕๖ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

  
มาตรา ๖ รัฐมนตรีว3าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจประกาศขยายกําหนดเวลา

การยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดิน ตามมาตรา ๑๘ แห3งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี 
พ.ศ. ๒๕๐๘ สําหรับการตีราคาปานกลางของท่ีดินรอบระยะเวลาสี่ป+ ต้ังแต3 พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง พ.ศ. 
๒๕๒๐ ในเขตกรุงเทพมหานครออกไปอีกได�ตามความจําเป*นแก3กรณี 

  
มาตรา ๗ ให�รัฐมนตรีว3าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๓๓๕ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได�จัดต้ังกรุงเทพมหานครข้ึนโดยมีการบริหาร
ราชการแตกต3างจากจังหวัดอ่ืนๆ ทําให�การปฏิบัติงานเก่ียวกับการเก็บภาษีบํารุงท�องท่ีตามกฎหมาย
ว3าด�วยภาษีบํารุงท�องท่ีมีข�อขัดข�อง จึงจําเป*นต�องแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว3าด�วยภาษีบํารุงท�องท่ี
เก่ียวกับการเก็บภาษีบํารุงท�องท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  
มาตรา  ๒ พระราช กําหนดนี้ ให� ใช� บั ง คับ ต้ั งแต3 วั น ถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป*นต�นไป เว�นแต3บทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ 
และมาตรา ๑๐ แห3งพระราชกําหนดนี้ ให�ใช�บังคับสําหรับภาษีบํารุงท�องท่ีประจําป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป*น
ต�นไป 

  
มาตรา ๑๑ ให�บรรดากฎกระทรวงท่ีใช�บังคับอยู3ในวันท่ีพระราชกําหนดนี้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษายังคงใช�บังคับได�ต3อไปเท3าท่ีไม3ขัดหรือแย�งกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษี
บํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดนี้ 

  
มาตรา ๑๒ บรรดาบทบัญญัติแห3งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่ี

ถูกยกเลิกหรือแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดนี้ นอกจากมาตรา ๔๕ (๔) ให�คงใช�บังคับได�ในการ
ปฏิบัติจัดเก็บภาษีท่ีค�างอยู3หรือพึงชําระก3อนวันท่ีบทบัญญัติแห3งพระราชกําหนดนี้ใช�บังคับ 



  
มาตร า  ๑๓ ให� รั ฐมนตรี ว3 าก ารกระทรวงการคลั งและรั ฐมนตรี ว3 ากา ร

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีมีความจําเป*นต�องปรับปรุง
อัตราภาษีบํารุงท�องท่ี และหลักเกณฑKการลดหย3อนภาษีบํารุงท�องท่ีให�เหมาะสมกับสภาพการณK
ป-จจุบัน และเนื่องจากเป*นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป*นรีบด3วนในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป*นต�องตราพระราชกําหนดนี้ 
  
พระราชกําหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของท่ีดินท่ีกําหนดไว�สําหรับการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ี
ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  
มาตรา ๓ ให�ยกเลิกราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของ

ท่ีดินตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได�กําหนดไว�สําหรับการประเมินภาษีบํารุง
ท�องท่ีประจําป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 

  
มาตรา ๔ ให�นําราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใช�อยู3ในการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ี

ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช�ในการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยให�ถือราคาท่ีกําหนดตามมาตรานี้เป*นการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา ๑๖ 
แห3งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

  
มาตรา ๕ ให�ขยายกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการท่ีดินเพ่ือชําระภาษีบํารุงท�องท่ี

สําหรับป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกไปจนถึงวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  
มาตรา ๖ ในกรณีท่ีปรากฏว3าผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีผู�ใดชําระภาษีบํารุงท�องท่ี

สําหรับป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปแล�วก3อนวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใช�บังคับ เกินจํานวนท่ีตนต�องเสีย ให�ผู�นั้น
ยื่นหลักฐานการชําระภาษีดังกล3าวเพ่ือขอรับภาษีส3วนท่ีเกินคืน ต3อเจ�าพนักงานประเมิน 

เม่ือหัวหน�าเขต นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล�วแต3กรณีได�ตรวจสอบหลักฐาน
ว3าผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีชําระภาษีเกินจํานวนท่ีตนต�องเสียจริง ให�คืนภาษีส3วนท่ีเกินภายใน
หนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต3วันท่ีผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ียื่นคําขอรับภาษีส3วนท่ีเกินตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๗ ให�รัฐมนตรีว3าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว3 าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ ตามท่ีได�มีการกําหนดราคาปาน
กลางของท่ีดินข้ึนใหม3เพ่ือประโยชนKในการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีประจําป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. 
๒๕๒๘ นั้น ปรากฏว3าประชาชนจะต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีเพ่ิมข้ึนจากจํานวนท่ีเคยเสียเดิมมาก อัน
เป*นผลจากวิธีการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ยังไม3เหมาะสมและเป*นธรรม
ตามสภาพและทําเลของท่ีดินในแต3ละแห3ง เม่ือได�คํานึงถึงภาระภาษีท่ีประชาชนจะต�องได�รับเพ่ิมข้ึน
ประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยท่ัวไปในป-จจุบันยังไม3คลี่คลายจึงเห็นสมควรท่ีจะผ3อน
คลายความเดือดร�อนท่ีประชาชนจะได�รับจากการจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ีในช3วงระยะเวลานี้เป*นการ
ชั่วคราว โดยกําหนดให�ใช�ราคาปานกลางของท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินได�
กําหนดไว�สําหรับการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับภาษีป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ และในป+ต3อไป ท้ังนี้ จนกว3า
จะมีการแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายว3าด�วยภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีเก่ียวกับวิธีการตีราคาปานกลางของ
ท่ีดินใหม3ให�เหมาะสมและเป*นธรรม ซ่ึงต�องใช�เวลาตระเตรียมการพอสมควร นอกจากนี้ โดยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงการคํานวณภาษีบํารุงท�องท่ีตามหลักเกณฑKดังกล3าว จึงจําเป*นต�องขยายระยะเวลา
สําหรับผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา ๓๐ แห3งพระราชบัญญัติ
ภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ สําหรับการเสียภาษีป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงได�ผ3านพ�นไปแล�วด�วย และโดยท่ี
เป*นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป*นเร3งด3วนอันเก่ียวกับความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึง
จําเป*นต�องตราพระราชกําหนดนี้ 
  
พระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

มาตรา ๖ ให�ยกเลิกราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของ
ท่ีดินตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได�กําหนดไว�สําหรับการประเมินภาษีบํารุง
ท�องท่ีประจําป+ พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ 

  
มาตรา ๗ ให�นําราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใช�อยู3ในการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ี

ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงใช�ในการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช�เป*นราคาปานกลางในการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับป+ พ.ศ. ๒๕๒๙ และให�
คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินข้ึนใหม3สําหรับรอบระยะเวลาสี่ป+ต3อไป ต้ังแต3 พ.ศ. 
๒๕๓๐ 

  
มาตรา ๘ แบบแสดงรายการท่ีดินท่ีได�ยื่นไว�แล�วและใช�ได�สําหรับการเสียภาษีบํารุง

ท�องท่ีประจําป+ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ให�ถือว3าเป*นแบบแสดงรายการท่ีดินท่ีได�ยื่นไว�แล�วและ
ใช�ได�สําหรับการเสียภาษีบํารุงท�องท่ีประจําป+ พ.ศ. ๒๕๒๙ ด�วย 

  
มาตรา ๙ ผู�ท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ีสําหรับป+ พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปแล�วก3อนวันท่ีพระราช

กําหนดนี้ใช�บังคับเกินจํานวนท่ีตนต�องเสีย ให�มีสิทธิได�รับเงินส3วนท่ีเกินคืน 



การคืนเงินส3วนท่ีเกินให�เป*นไปตามมาตรา ๔๔ แห3งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี 
พ.ศ. ๒๕๐๘ และให�คืนเงินดังกล3าวภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต3วันท่ีผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีบํารุงท�องท่ี
ยื่นคําขอรับเงินส3วนท่ีเกินคืน 

  
มาตร า  ๑๐ ให� รั ฐมนตรี ว3 าก ารกระทรวงการคลั งและรั ฐมนตรี ว3 ากา ร

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาพการณKทางเศรษฐกิจและ
สังคม ไม3เอ้ืออํานวยท่ีจะให�มีการเปลี่ยนแปลงภาษีบํารุงท�องท่ีในลักษณะท่ีจะทําให�ประชาชนผู�มี
หน�าท่ีเสียภาษีต�องรับภาระภาษีเพ่ิมข้ึน จึงสมควรให�นําเอาราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใช�ในการ
ประเมินภาษีบํารุงท�องท่ีช3วงป+ พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช�ในการประเมินภาษีบํารุงท�องท่ี
สําหรับป+ พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปก3อน และให�ผู�ท่ีต�องเสียภาษีบํารุงท�องท่ีท่ีชําระภาษีดังกล3าวภายในเวลาท่ี
กําหนดสามารถขอผ3อนชําระเป*นงวดๆ ได� เพ่ือเป*นการบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนในการ
เสียภาษีบํารุงท�องท่ี ประกอบกับวิธีการชําระภาษีบํารุงท�องท่ียังไม3สะดวกเท3าท่ีควรและอัตราเงินเพ่ิม
ภาษีบํารุงท�องท่ียังไม3เหมาะสม สมควรปรับปรุงให�เหมาะสมยิ่งข้ึน และโดยท่ีเป*นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความ
จําเป*นเร3งด3วนในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป*นต�องตราพระราช
กําหนดนี้ 
  
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท�องท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคKการบริหารส3วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดให�มีองคKการบริหารส3วนตําบลและเป*นราชการ
ส3วนท�องถ่ินเพ่ิมข้ึนอีกประเภทหนึ่ง สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว3าด�วยภาษีบํารุงท�องท่ีให�
ครอบคลุมถึงการเก็บภาษีบํารุงท�องท่ีในเขตองคKการบริหารส3วนตําบล นอกจากนี้โดยท่ีถ�อยคํา
เก่ียวกับราชการส3วนท�องถ่ิน ในกฎหมายว3าด�วยภาษีบํารุงท�องท่ีมีใช�อยู3หลายคําตามรูปแบบของ
ราชการส3วนท�องถ่ินซ่ึงมีอยู3หลากหลาย สมควรปรับปรุงถ�อยคําดังกล3าวเพ่ือให�ครอบคลุมถึงราชการ
ส3วนท�องถ่ินทุกประเภท จึงจําเป*นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 




