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พระราชบัญญัติ
ภาษีบารุงท้ องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘
------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
เป็ นปี ที่ ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบารุ งท้องที่ออกจากประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภาร่ างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกลักษณะ ๓ ภาษีบารุ งท้องที่แห่งประมวลรัษฎากร
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่ วนที่มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อ
ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ ีแทน
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มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
มาตรา ๕ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล บรรดาอานาจหน้าที่ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้เป็ นอานาจ
หน้าที่ของรัฐมนตรี หรื อผูซ้ ่ ึงรัฐมนตรี มอบหมาย

หมวด ๑
ข้ อความทัว่ ไป
มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็ นภูเขาหรื อที่มีน้ าด้วย
“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า บุคคลหรื อคณะบุคคลไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน หรื อครอบครองอยูใ่ นที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชน
“ปี ” หมายความว่า ปี ปฏิทิน
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๗ ให้ผซู้ ่ ึงเป็ นเจ้าของที่ดินในวันที่ มกราคมของปี ใด มีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่
สาหรับปี นั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน ตามบัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่ทา้ ยพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๘ เจ้าของที่ดินไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่สาหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้
( ) ที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั พระราชวังอันเป็ นส่ วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๒) ที่ดินที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรื อที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรื อสาธารณะ
โดยมิได้หาผลประโยชน์
(๓) ที่ดินของราชการส่ วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อสาธารณะ
โดยมิได้หาผลประโยชน์
(๔) ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรื อการกุศลสาธารณะ
(๕) ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ ง ที่ดินที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของวัดไม่วา่ จะ
ใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรื อไม่ หรื อที่ศาลเจ้า โดยมิได้หาผลประโยชน์
๒

มาตรา ๔ แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔

323
(๖)๓ ที่ดินที่ใช้เป็ นสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
(๗)๔ ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้ าหรื อการท่าเรื อของรัฐหรื อที่ใช้เป็ น
สนามบินของรัฐ
(๘) ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนที่ตอ้ งเสี ยภาษีโรงเรื อนและที่ดินอยูแ่ ล้ว
(๙) ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่ วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพื่อสาธารณ ประโยชน์
โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรื อหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่ วนนั้น
( ๐) ที่ดินที่ เป็ นที่ ต้ งั ที่ ทาการขององค์ก ารสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษของ
สหประชาชาติ หรื อองค์การระหว่างประเทศอื่น ในเมื่อประเทศไทยมี ข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญา
หรื อความตกลง
( ) ที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั ที่ทาการของสถานทูต หรื อสถานกงสุ ล ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักถ้อยที
ถ้อยปฏิบตั ิต่อกัน
( ๒) ที่ดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ทวิ๕ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้รัฐมนตรี
มีอานาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
( ) กาหนดผูม้ ีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสารวจ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๔
(๓) กาหนดสถานที่เพื่อปฏิบตั ิการตามมาตรา ๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๔
(๔)๖ กาหนดเขตท้องที่ตามมาตรา ๒๒ (๔)
(๕) กาหนดวิธีการและสถานที่แจ้งการประเมินตามมาตรา ๓๓
(๖) กาหนดผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนนายอาเภอหรื อนายกเทศมนตรี
มาตรา ๘ ตรี ๗ ให้ผวู ้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีทวั่ เขตกรุ งเทพมหานคร
๓

มาตรา ๘ (๖) แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๒๔
๔
มาตรา ๘ (๗) แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕ ๕
๕

มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ ๖

๖

มาตรา ๘ ทวิ (๔) แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
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มาตรา ๙ เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
( ) ในเขตเทศบาล ให้นายกเทศมนตรี มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสารวจ
(๒) นอกเขตเทศบาล ให้นายอาเภอท้องที่มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสารวจ
มาตรา ๑๐๘ ภาษีบารุ งท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใด นอกจาก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ให้เป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
ภาษีบารุ งท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่ งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนั้น
มาตรา ๑๐ ทวิ๙
มาตรา ๑๑ ส่ วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ การส่ งคาสั่งเป็ นหนังสื อ หนังสื อแจ้งการประเมิน หรื อหนังสื ออื่นให้แก่บุคคลใด
ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
( ) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการ
(๒) ให้ส่ง ณ ภูมิลาเนาหรื อสถานที่ทาการของผูร้ ับ หรื อให้ส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ถ้าไม่พบผูร้ ับ ณ ภูมิลาเนาหรื อสถานที่ทาการของผูร้ ับให้ส่งแก่ผซู ้ ่ ึ งบรรลุนิติภาวะแล้ว
ซึ่ งอยู่ ณ ภูมิลาเนา หรื ออยูใ่ นบ้านหรื อสถานที่ทาการของผูน้ ้ นั
ถ้าไม่สามารถจะส่ งตามวิธีดงั กล่าวได้ ให้ปิดหนังสื อนั้นไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนา
หรื อสถานที่ทาการของผูน้ ้ นั หรื อลงประกาศแจ้งความในหนังสื อพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ หรื อ
โฆษณาด้วยวิธีอื่น
เมื่ อได้ปฏิ บตั ิการตามวิธีดงั กล่าว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ที่
ปฏิบตั ิการ ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับหนังสื อนั้นแล้ว

๗

มาตรา ๘ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ ๖

๘

มาตรา ๐ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๙

มาตรา ๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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หมวด ๒
การตีราคาปานกลางของทีด่ ิน
มาตรา ๑๓ การตีราคาปานกลางของที่ดินนั้น ให้นาเอาราคาที่ดินในหน่วยที่จะทาการตีราคา
ซึ่ งซื้ อขายกันโดยสุ จริ ตครั้งสุ ดท้ายไม่น้อยกว่าสามรายในระยะเวลาไม่เกิ นหนึ่ งปี ก่อนวันตีราคา มาคานวณ
ถัวเฉลี่ยเป็ นราคาปานกลาง โดยมิให้คานวณราคาโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างหรื อสิ่ งเพาะปลูกเข้าด้วย
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารซื้ อขายที่ ดินตามวรรคหนึ่ ง ในหน่ วยใด ให้น าเอาราคาปานกลาง
ที่คานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่ งของที่ดินในหน่วยใกล้เคียงที่มีสภาพและทาเลที่ดินคล้ายคลึ งกันมาเป็ น
ราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นได้
ถ้าไม่ อาจตี ราคาปานกลางตามสองวรรคก่ อนได้ ให้กาหนดราคาปานกลางของที่ ดิน
โดยถือเกณฑ์อย่างอื่นอันอาจแสดงราคาตลาดของที่ดินโดยเฉลี่ยได้
การตีราคาปานกลางของที่ดินให้ตีราคาเป็ นหน่ วยตาบล แต่ถา้ ราคาของที่ดินในตาบลใด
แตกต่างกันมาก ให้พิจารณาตีราคาโดยกาหนดเขตในตาบลนั้นแยกออกเป็ นหน่ วยๆ เพื่อให้การตีราคา
ปานกลางเป็ นไปโดยเที่ยงธรรม
มาตรา ๑๔ ๐ ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ งให้มีหน้าที่พิจารณา
การตีราคาปานกลางตามมาตรา ๓ คณะกรรมการนั้นให้ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่ดงั ต่อไปนี้
( ) ในเขตองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นายอาเภอท้องที่ ผูซ้ ่ ึ งนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมอบหมายหนึ่ งคน และผูท้ รงคุ ณวุฒิสองคน
ซึ่ งได้รับเลือกจากสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(๒) ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดนายอาเภอท้องที่ ผูซ้ ่ ึ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นหรื อคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และผูท้ รงคุณวุฒิ
สองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น
มาตรา ๑๕ การประชุ มคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่ต่ากว่ากึ่ งจานวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
๐

มาตรา ๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ ปี
มาตรา ๑๗ ภายหลังการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๖ แล้วถ้ามีเหตุแสดงว่าราคา
ที่ดินในหน่วยใดได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรหรื อเจ้าของที่ดินร้องขอ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะสั่งให้คณะกรรมการทาการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นเสี ยใหม่ก็ได้
มาตรา ๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของปี ที่จะครบรอบระยะเวลาสี่ ปี ตามมาตรา ๖ให้คณะกรรมการ
ยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลางของที่ดินทุกๆ หน่วย
และให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ ดินนั้นไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ ว่า การอาเภอ
สานักงานเทศบาล สานักงานสุ ขาภิบาล และที่ตาบลแห่ งท้องที่น้ นั ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับ
รายงานจากคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ ถ้ามีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๗ ให้คณะกรรมการยื่นรายงาน
การตีราคาใหม่ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด และให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม่ภายใน
ระยะเวลาและสถานที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๘
มาตรา ๒๐ ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางของที่ดิน เจ้าของที่ดินมีสิทธิ
อุทธรณ์การตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ประกาศราคา
ปานกลางของที่ดิน และให้นาความในหมวด ๘ อันว่าด้วยการอุทธรณ์มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ การตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ ปีตามมาตรา ๖ ให้ใช้เป็ น
ราคาปานกลางได้ทุกปี สาหรับรอบระยะเวลาสี่ ปีนั้น
ในกรณี ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๗ ราคาปานกลางของที่ดินใหม่น้ นั
ให้ใช้ไ ด้ส าหรั บ ปี ที่ ถดั จากปี ที่มี ป ระกาศการตีราคาปานกลางของที่ ดินใหม่ จนถึ งปี สุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลาสี่ ปีตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่มีการอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของที่ดินตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์
ให้ใช้สาหรับปี ที่เป็ นประเด็นแห่ งการอุทธรณ์เป็ นต้นไป จนถึงปี สุ ดท้ายของรอบระยะเวลาสี่ ปีตามวรรคหนึ่ ง
และให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม่ ภายในระยะเวลาและสถานที่ตามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๘
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หมวด ๓
การลดหย่ อนและการยกเว้ นหรือลดภาษีบารุงท้ องที่
มาตรา ๒๒ บุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรื อหลายแปลงที่อยูใ่ นจังหวัด
เดี ยวกัน และใช้ที่ดินนั้นเป็ นที่อยู่อาศัยของตน เป็ นที่เลี้ ยงสัตว์ของตน หรื อประกอบกสิ กรรมของตน
ให้ลดหย่อนไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
( ) ๒ ถ้าเป็ นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ ไม่ได้
ทั้งนี้ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติจงั หวัด หรื อข้อบังคับตาบล แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้าเป็ นที่ดินในเขตเทศบาลตาบลหรื อในเขตสุ ขาภิบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่ งไร่
แต่จะน้อยกว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในเทศบัญญัติหรื อข้อบังคับ
(๓) ถ้าเป็ นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตาบลให้ลดหย่อน
ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิ บตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติหรื อเทศบัญญัติ
(๔) ถ้าเป็ นที่ดินในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังต่อไปนี้
(ก) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่ งร้อยตารางวา แต่จะ
น้อยกว่าห้าสิ บตารางวาไม่ได้
(ข) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่ งไร่ แต่จะน้อยกว่า
หนึ่งร้อยตารางวาไม่ได้
(ค) ในท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ ไม่ได้
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร
ท้องที่ใดจะเป็ นท้องที่ตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ดิน
ที่มีสิ่งปลูกสร้ างและใช้สิ่งปลูกสร้ างนั้นเป็ นสถานการค้าหรื อให้เช่ า ไม่ได้รับการลดหย่อนสาหรับส่ วน
ของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็ นสถานการค้าหรื อให้เช่านั้น
ในกรณี ที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็ นเจ้าของที่ดินร่ วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกัน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๒ แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
๒

มาตรา ๒๒ ( ) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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การลดหย่อนตามเกณฑ์ในมาตรานี้ ให้ได้รับการลดหย่อนสาหรับที่ดินที่อยูใ่ นจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งแต่จงั หวัดเดียว
มาตรา ๒๓ ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปี ล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริ เวณนั้น
เสี ยหายมากผิดปกติ หรื อทาการเพาะปลูกไม่ได้ดว้ ยเหตุอนั พ้นวิสัยที่จะป้ องกันได้โดยทัว่ ไป ให้ผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัดมีอานาจพิจารณายกเว้นหรื อลดภาษีบารุ งท้องที่ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
มาตรา ๒๓ ทวิ ๓ ที่ดินที่ใช้เป็ นสุ สานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน
อาจได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ได้เฉพาะที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง

หมวด ๔
การยืน่ แบบแสดงรายการทีด่ ินและการสารวจ
มาตรา ๒๔ ให้เจ้าของที่ดินซึ่ งมีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
เป็ นรายแปลงตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ในกรณี ที่ ที่ ดิน อยู่น อกเขตเทศบาล เมื่ อผูว้ ่า ราชการจัง หวัด พิ จ ารณาเห็ น สมควรจะ
กาหนดให้เจ้าพนักงานสารวจทาการสารวจแล้วยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดินเป็ นรายแปลง
ที่ทาการสารวจก็ได้
มาตรา ๒๕ ถ้าบุคคลธรรมดาซึ่ งเป็ นเจ้าของที่ดินตาย เป็ นผูไ้ ม่อยูต่ ามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์วา่ ด้วยเรื่ องสาบสู ญ หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผจู้ ดั การมรดก
หรื อทายาท ผูร้ ับมอบอานาจ ผูค้ รอบครองทรัพย์สิน ผูอ้ นุบาล ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูจ้ ดั การทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี
มีหน้าที่ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๖ ถ้าเจ้าของที่ดินเป็ นนิติบุคคล ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนอื่นของนิ ติบุคคลนั้นมีหน้าที่
ปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๒๗ ถ้าบุคคลหลายคนเป็ นเจ้าของที่ดินร่ วมกัน ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบ
ร่ วมกันในการปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๔

๓

มาตรา ๒๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔
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มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการสารวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานสารวจกาหนดวันเวลาที่จะทาการสารวจและปิ ดประกาศไว้ ณ ที่ทาการผูใ้ หญ่บา้ น
แห่งท้องที่น้ นั และให้เจ้าของที่ดินหรื อผูแ้ ทนมีหน้าที่ช้ ี เขตและแจ้งจานวนเนื้ อที่ดินตามกาหนดวันเวลานั้น
และให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสารวจเพื่อการนั้นตามสมควร
ถ้าเจ้าของที่ดินหรื อผูแ้ ทนไม่มาชี้ เขตหรื อไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้ อที่ดิน หรื อชี้ เขตหรื อแจ้ง
จานวนเนื้อที่ดินขาดจากจานวนที่เป็ นจริ ง หรื อไม่ให้ความสะดวกแก่ เจ้าพนักงานสารวจเจ้าพนักงานสารวจ
มีอานาจเข้าไปในที่ดินหรื อสถานที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการ
เพื่อทาการสารวจตามที่เห็นว่าถูกต้องได้
มาตรา ๒๙ ๔ แบบแสดงรายการที่ดินสาหรับที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใด
ให้ยนื่ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ที่ดินของผูเ้ สี ยภาษีบารุ งท้องที่
ตั้งอยู่ หรื อสถานที่อื่นที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นกาหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้ ณ สานักงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นนั้นไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
มาตรา ๓๐ แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ ให้ยนื่ ภายในเดือนมกราคม
ของปี แรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๖
แบบแสดงรายการที่ดินที่ยนื่ ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลาสี่ ปีนั้น
มาตรา ๓๑ บุคคลใดเป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรื อจานวนเนื้ อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดิน
ผูใ้ ดได้เปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่เป็ นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรื อนับแต่วนั ที่จานวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง
เว้นแต่ในกรณี ที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดกาหนดให้เจ้าพนักงานสารวจทาการสารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
ก็ให้เจ้าของที่ดินแจ้งต่อเจ้าพนักงานสารวจภายในกาหนดเวลาเช่นเดียวกัน และให้เจ้าพนักงานสารวจยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจาก
เจ้าของที่ดิน
มาตรา ๓๒ เจ้าของที่ดินผูใ้ ดได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็ นเหตุให้การลดหย่อนตาม
มาตรา ๒๒ เปลี่ยนแปลงไป หรื อมีเหตุอย่างอื่นทาให้อตั ราภาษีบารุ งท้องที่สาหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไปให้
เจ้าของที่ดินผูน้ ้ นั แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อ นับแต่วนั ที่มีเหตุอย่างอื่นทาให้อตั ราภาษีบารุ งท้องที่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่ในกรณี ที่
๔
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ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาหนดให้เจ้าพนักงานสารวจทาการสารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให้เจ้าของที่ดิน
แจ้งต่อเจ้าพนักงานสารวจภายในกาหนดเวลาเช่นเดียวกัน และให้เจ้าพนักงานสารวจแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน

หมวด ๕
การชาระภาษีบารุงท้ องที่
มาตรา ๓๓ ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี แรกของการตีราคาปานกลางของที่ดิน
ตามมาตรา ๖ หรื อของปี ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๗ ให้เจ้าพนักงานประเมิน
คานวณภาษีบารุ งท้องที่และแจ้งการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลางของที่ดิน
ตามวิธีการดังต่อไปนี้
( ) ในกรณี ที่ที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลหรื อนอกเขตเทศบาลที่ไม่มีกานัน ให้เจ้าพนักงาน
ประเมินแจ้งการประเมินเป็ นหนังสื อไปยังผูซ้ ่ ึงมีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่
(๒) ในกรณี ที่ที่ดินอยูน่ อกเขตเทศบาลที่มีกานัน ให้เจ้าพนักงานประเมินปิ ดประกาศแจ้ง
การประเมินไว้ ณ ที่วา่ การอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการผูใ้ หญ่บา้ น
การประเมินภาษีบารุ งท้องที่ที่เจ้าพนักงานประเมินคานวณไว้ตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้เป็ น
การประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับในปี ต่อไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ ปีตามมาตรา ๒
ในกรณี ที่ เ จ้า พนัก งานประเมิ น ไม่ อ าจค านวณภาษี บ ารุ ง ท้อ งที่ แ ละแจ้ง การประเมิ น
ภายในเดือนมีนาคม ก็ให้แจ้งการประเมินภายหลังกาหนดเวลาดังกล่าวได้
มาตรา ๓๔ ๕ ให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่นาเงินไปชาระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ที่ดินของผูเ้ สี ยภาษีบารุ งท้องที่ต้ งั อยู่หรื อสถานที่อื่นที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่ น
กาหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้ ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
มาตรา ๓๔ ทวิ ๖ การชาระภาษีบารุ งท้องที่น้ นั ให้ถือว่าเป็ นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็ จ
รับเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีหน้าที่ในการนี้ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว เว้นแต่การชาระภาษีตามวรรคสอง
การชาระภาษีบารุ งท้องที่จะชาระโดยการส่ งธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินของธนาคารหรื อเช็คที่
ธนาคารรับรอง ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนไปยังสถานที่ตามมาตรา ๓๔ ก็ได้ โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครอง
๕
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ส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ หรื อชาระโดยผ่านธนาคาร หรื อโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
กาหนด และให้ถือว่าวันส่ งทางไปรษณี ย ์ วันชาระผ่านธนาคารหรื อวันชาระโดยวิธีอื่นตามที่กาหนด เป็ นวัน
ชาระภาษี
มาตรา ๓๕ ให้ผมู้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
ในกรณี ที่ ผูม้ ี หน้า ที่ เ สี ย ภาษี บ ารุ งท้องที่ ไ ด้รับ แจ้ง การประเมิ นตามมาตรา ๓ หรื อ
มาตรา ๓๒ หรื อภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ให้ชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
มาตรา ๓๖ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจประกาศขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลาชาระภาษีบารุ ง
ท้องที่ตามมาตรา ๓๕ ออกไปอีกได้ตามความจาเป็ นแก่กรณี
มาตรา ๓๖ ทวิ ๗ ถ้าเงินภาษีบารุ งท้องที่ที่ตอ้ งชาระภายในกาหนดเวลา ตามมาตรา ๓๕
หรื อมาตรา ๓๖ แล้วแต่กรณี มีจานวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีจะขอผ่อนชาระเป็ นสามงวดๆ
ละเท่าๆ กันก็ได้ โดยแจ้งเป็ นหนังสื อให้บุคคลตามมาตรา ๓๕ ทราบก่อนการชาระภาษีงวดที่หนึ่ง
การผ่อนชาระภาษีตามวรรคหนึ่ ง ต้องชาระงวดที่หนึ่ งตามกาหนดเวลาตามมาตรา ๓๕
หรื อมาตรา ๓๖ แล้วแต่กรณี งวดที่สองต้องชาระภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายที่ตอ้ งชาระงวดที่หนึ่ ง
และงวดที่สามต้องชาระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สุ ดท้ายที่ตอ้ งชาระงวดที่สอง
ถ้าผูข้ อผ่อนช าระภาษี ผูใ้ ดไม่ชาระภาษี บ ารุ งท้องที่ ง วดใดงวดหนึ่ งภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให้เจ้าของที่ดินหมดสิ ทธิ ที่จะชาระภาษีเป็ นงวดและให้นาความในมาตรา ๔๕ (๔) มาใช้
บังคับสาหรับงวดที่ยงั ไม่ชาระ
มาตรา ๓๗ ถ้าภาษีบารุ งท้องที่สาหรับที่ดินของเจ้าของเดียวกันในตาบลเดียวกันมีจานวน
ไม่ถึงหนึ่งบาท เป็ นอันไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่สาหรับที่ดินแปลงนั้น
มาตรา ๓๘ ภาษีบารุ งท้องที่จานวนใดที่เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งหรื อประกาศการประเมินแล้ว
ถ้ามิได้ชาระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือเป็ นภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ
มาตรา ๓๙ เมื่อกรรมสิ ทธิ์ หรื อการครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนตกไปยังบุคคลอื่น
ให้ผรู ้ ับโอนมี หน้าที่ ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิ มเสี ยภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระไม่เกิ นห้าปี รวมทั้งปี สุ ดท้ายที่ มี
การเปลี่ ย นแปลงเจ้า ของที่ ดิ นด้วย ส่ วนภาษี บ ารุ ง ท้อ งที่ ค ้า งช าระเกิ น ห้า ปี คงอยู่ใ นความรั บ ผิด ของ
เจ้าของที่ดินเดิม
๗
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ความในวรรคก่ อนมิ ใ ห้ใช้บ งั คับ แก่ ผูร้ ั บโอนซึ่ ง ได้ก รรมสิ ท ธิ์ มาในการขายทอดตลาด
โดยค าสั่ ง ศาลหรื อ ค าสั่ ง ของเจ้า พนัก งานพิ ท ัก ษ์ ท รั พ ย์ใ นคดี ล้ม ละลาย หรื อ ค าสั่ ง ขายทอดตลาด
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อการเร่ งรัดภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระให้นายอาเภอ หรื อ
นายกเทศมนตรี มีอานาจดังต่อไปนี้
( ) มีหนังสื อเรี ยกเจ้าของที่ดินหรื อบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องมาให้ถอ้ ยคา หรื อส่ งบัญชีหรื อเอกสาร
มาตรวจสอบ
(๒) สั่งให้เจ้าของที่ ดินหรื อบุ คคลซึ่ งเกี่ ยวข้อง ปฏิ บตั ิ การเท่าที่ จาเป็ นเพื่อประโยชน์
ในการเร่ งรัดภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ
ถ้าเจ้าของที่ดินหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ยอมปฏิบตั ิการตาม ( ) หรื อ (๒) ให้นายอาเภอ
หรื อนายกเทศมนตรี มีอานาจเข้าไปในที่ดินหรื อสถานที่ที่เกี่ ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ
ของผู ้มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี บ ารุ งท้อ งที่ ใ นระหว่ า งพระอาทิ ต ย์ข้ ึ นถึ ง พระอาทิ ต ย์ต กหรื อ ในเวลาท าการ
เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรื อตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี หรื อเอกสาร หรื อยึดอายัดบัญชี หรื อเอกสาร
มาตรา ๔๑ ทรัพย์สินของผูต้ อ้ งรับผิดชาระภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ อาจถูกยึด อายัด หรื อ
ขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระ โดยให้นายอาเภอหรื อนายกเทศมนตรี มีอานาจ
ออกคาสั่งเป็ นหนังสื อยึด อายัด หรื อขายทอดตลาดได้ แต่คาสั่งเช่นว่านั้นจะออกได้ก็แต่โดยได้รับอนุ ญาต
เป็ นหนังสื อจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด
การขายทอดตลาดอสังหาริ มทรั พย์จะกระทามิ ได้ในระหว่างระยะเวลาที่ ให้อุทธรณ์ ไ ด้
ตามมาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาที่ทาการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ดงั กล่าวยังไม่ถึงที่สุด
คาสั่งยึดจะกระทาได้เมื่อได้ส่งคาเตือนเป็ นหนังสื อให้เจ้าของที่ดินชาระภาษีบารุ งท้องที่
ค้างชาระทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ที่รับหนังสื อนั้นโดยวิธีการส่ งหนังสื อตามมาตรา ๒
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อให้ได้รับชาระภาษีบารุ งท้องที่คา้ งชาระนั้น
ให้นาวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้น ให้หกั ไว้เป็ นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรื อ
ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ชาระเป็ นค่าภาษีบารุ งท้องที่ ถ้ายังมีเงินเหลืออยูอ่ ีกให้คืนแก่เจ้าของที่ดิน
มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินไว้แล้ว ถ้าได้มีการชาระเงินค่าใช้จ่ายในการยึด
หรื ออายัด และค่า ภาษี บารุ ง ท้องที่ ค า้ งชาระโดยครบถ้วนก่ อนการขายทอดตลาด ก็ใ ห้นายอาเภอ หรื อ
นายกเทศมนตรี สั่งถอนคาสั่งยึดหรื ออายัดนั้น
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มาตรา ๔๔ ผูใ้ ดเสี ยภาษีบารุ งท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ตอ้ งเสี ย หรื อเสี ยเกินกว่าที่ควรต้องเสี ย
ผูน้ ้ นั มีสิทธิ ได้รับเงินคืน
การขอรับเงินคืนให้ยื่นคาร้องต่อนายอาเภอสาหรับนอกเขตเทศบาล หรื อนายกเทศมนตรี
สาหรั บในเขตเทศบาลภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ เสี ยภาษี บารุ งท้องที่ หรื อนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ในการนี้ให้ผยู ้ นื่ คาร้องส่ งเอกสาร หลักฐาน หรื อคาชี้แจงใดๆ ประกอบคาร้องด้วย
การสัง่ คืนภาษีบารุ งท้องที่ให้เป็ นอานาจของนายอาเภอ หรื อนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี

หมวด ๖
เงินเพิม่
มาตรา ๔๕ ให้เจ้าของที่ดินเสี ยเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ในกรณี และ
อัตราดังต่อไปนี้
( ) ไม่ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละสิ บของจานวนเงิน
ที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ เว้นแต่กรณี ที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมิน
จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละห้าของจานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่
(๒) ยืน่ แบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทาให้จานวนเงินที่จะต้องเสี ยภาษีบารุ งท้องที่
ลดน้อยลง ให้เสี ยเงิ นเพิ่มร้ อยละสิ บของภาษีบารุ งท้องที่ที่ประเมิ นเพิ่มเติม เว้นแต่กรณี ที่เจ้าของที่ดิน
ได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
(๓) ชี้ เขตแจ้งจานวนเนื้ อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสารวจ โดยทาให้จานวนเงินที่จะต้อง
เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ลดน้อยลง ให้เสี ยเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบารุ งท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
(๔) ๘ ไม่ชาระภาษีบารุ งท้องที่ภายในเวลาที่กาหนด ให้เสี ยเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ ต่อปี ของ
จานวนเงินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ เศษของเดือนให้นบั เป็ นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไม่ให้นาเงินเพิ่มเติมตาม ( )
(๒) หรื อ (๓) มาคานวณเพื่อเสี ยเงินเพิ่มตาม (๔) ด้วย
มาตรา ๔๖ เงินเพิม่ ให้ถือว่าเป็ นภาษีบารุ งท้องที่

๘

มาตรา ๔๕ (๔) แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙
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หมวด ๗
เจ้ าพนักงานประเมิน
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจดังต่อไปนี้
( ) เข้าไปในที่ดินหรื อสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่ของผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
บารุ งท้องที่ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการ เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรื อ
ตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชีหรื อเอกสารหรื อยึด อายัดบัญชี หรื อเอกสารเพื่อทราบว่าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่
ได้ปฏิบตั ิการถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อไม่
(๒) มีหนังสื อเรี ยกผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่หรื อบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องมาให้ถอ้ ยคาหรื อ
ส่ งบัญชีหรื อเอกสารมาตรวจสอบ
มาตรา ๔๘ เมื่อปรากฏว่าเจ้าของที่ดินซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่มิได้ยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินสิ บปี
นับแต่วนั ที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทราบว่าเจ้าของที่ดินยังมิได้ยนื่ แบบแสดงรายการที่ดิน

หมวด ๘
อุทธรณ์
มาตรา ๔๙ เจ้าของที่ดินผูใ้ ดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุ งท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้น
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิ อุทธรณ์ ต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
เมื่ อ เจ้า พนัก งานประเมิ น ได้รั บ อุ ท ธรณ์ แ ล้ว ให้ เ สนออุ ท ธรณ์ น้ ัน ตามล าดับ จนถึ ง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
การอุทธรณ์ไม่เป็ นการทุเลาการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุ มตั ิจากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดให้รอคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อคาพิพากษาของศาล
มาตรา ๕๐ เพื่อการพิจารณาอุทธรณ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจมีหนังสื อเรี ยกผูอ้ ุทธรณ์
หรื อบุคคลใดๆ มาให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่ องมาแสดง
ผูอ้ ุ ทธรณ์ ค นใดไม่ปฏิ บตั ิ ตามหนังสื อเรี ยกที่ ออกตามมาตรานี้ หรื อไม่ยอมให้ถ้อยค า
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดยกอุทธรณ์น้ นั เสี ย
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มาตรา ๕๑ เมื่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็ นประการใดแล้ว ให้แจ้ง
คาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็ นหนังสื อไปยังผูอ้ ุทธรณ์และเจ้าพนักงานประเมิน
มาตรา ๕๒ ผูอ้ ุทธรณ์มีสิทธิ อุทธรณ์คาวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดต่อศาลภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณี ที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดยกอุทธรณ์ตามความในมาตรา ๕๐
วรรคท้าย

หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๓ ผูใ้ ดโดยรู ้อยูแ่ ล้วหรื อโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ให้ถอ้ ยคาเท็จตอบคาถาม
ด้วยถ้อยคาอันเป็ นเท็จ หรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยภาษี
บารุ งท้องที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ ผูใ้ ดจงใจไม่มาหรื อไม่ยอมชี้ เขตหรื อไม่ยอมแจ้งจานวนเนื้อที่ดินต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐หรื อมาตรา ๔๗
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นคาสั่งของเจ้าพนักงานซึ่ งสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๕๐
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บงั คับแก่ผอู ้ ุทธรณ์ตามมาตรา ๕๐
มาตรา ๕๗ ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ถ้านายอาเภอหรื อนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี
เห็นว่าผูต้ อ้ งหาไม่ควรได้รับโทษถึงจาคุก ให้มีอานาจเปรี ยบเทียบกาหนดค่าปรับได้เมื่อผูต้ อ้ งหาได้ชาระเงิน
ค่าปรับตามจานวนที่นายอาเภอหรื อนายกเทศมนตรี กาหนดภายในสามสิ บวัน คดีน้ นั เป็ นอันเสร็ จเด็ดขาด
ถ้า ผูต้ ้อ งหาไม่ ยิ น ยอมตามที่ เ ปรี ย บเที ย บ หรื อ เมื่ อ ยิ น ยอมแล้ว ไม่ ช าระเงิ น ค่ า ปรั บ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินคดีต่อไป
มาตรา ๕๘ ๙ เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ตกเป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่ความผิดนั้นจะเกิดขึ้นในท้องที่ใด

๙

มาตรา ๕๘ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๙ บทบัญญัติแห่ งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิ กตามมาตรา ๓ ให้คงใช้บงั คับได้
ในการเก็บภาษีบารุ งท้องที่ จานวนพุทธศักราชต่างๆ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
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บัญชี อตั ราภาษีบารุ งท้ องที่
ตามมาตรา 7๒๐
ชั้น
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๐
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๒๐

ภาษีไร่ ละ

ราคาปานกลางของทีด่ ิน
ไม่เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ
เกินไร่ ละ

๒๐๐ บาท
๒๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๖๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๘๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
,๒๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
,๔๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
,๖๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
,๘๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๒๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๔๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๖๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒,๘๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๓,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๓,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๔,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ

๔๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
,๐๐๐ บาท
,๒๐๐ บาท
,๔๐๐ บาท
,๖๐๐ บาท
,๘๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๒๐๐ บาท
๒,๔๐๐ บาท
๒,๖๐๐ บาท
๒,๘๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๔,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ

บาท ส.ต.
- ๕๐ ( ) ที่ดินที่ใช้ประกอบการ
- กสิ ก รรมเฉพาะประเภท
๒
- ไม้ล้ม ลุ ก ให้ เ สี ย กึ่ ง อัต รา
๓
- แ ต่ ถ้ า เ จ้ า ข อ ง ที่ ดิ น
๔
- ประกอบการกสิ กรรม
๕ ๕๐ ประเภทไม้ล้ม ลุ ก นั้นด้วย
๗
- ตนเอง ให้ เ สี ยอย่ า งสู ง
๘
- ไม่เกินไร่ ละ ๕ บาท
๙
- (๒) ที่ดินที่ ทิ้งไว้ว่างเปล่ า
๐ - หรื อไม่ ไ ด้ ท าประโยชน์
- ตามควรแก่ สภาพของ
๒ - ที่ ดิ น ใ ห้ เ สี ย เ พิ่ ม ขึ้ น
๓ - อีกหนึ่งเท่า
๔ ๕ ๗ ๕๐
๒๐ ๒๒ ๕๐

บัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่ตามมาตรา ๗ ในช่องราคาปานกลางของที่ดินและช่องภาษีไร่ ละของ
ชั้น ๓๔ แก้ไขโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ.๒๕๒๔
บัญชีอตั ราภาษีบารุ งท้องที่ตามมาตรา ๗ ในช่องราคาปานกลางของที่ดินและช่องภาษี
ไร่ ละของชั้น ๓๕ ชั้น ๓๖ ชั้น ๓๗ ชั้น ๓๘ ชั้น ๓๙ ชั้น ๔๐ ชั้น ๔ ชั้น ๔๒ และชั้น ๔๓ ยกเลิก
โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ.๒๕๒๔
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ชั้น

ราคาปานกลางของทีด่ ิน

๙
๒๐
๒
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓
๓๒
๓๓
๓๔

เกินไร่ ละ
๔,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๕,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๕,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๕,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๖,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๖,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๖,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๖,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๗,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๗,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๗,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๗,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๘,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๘,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๘,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๘,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๙,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๙,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๙,๕๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๙,๕๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๐,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๕,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒๐,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๒๕,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ ละ
๓๐,๐๐๐ บาท
เกินไร่ ละ
๓๐,๐๐๐ บาท ให้เสี ยภาษีไร่ ละดังต่อไปนี้
( ) สาหรับราคาปากกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาท
แรก ให้เสี ยภาษี ๗๐ บาท
(๒) สาหรับราคาปานกลางของที่ดินส่ วนที่เกิน
๓๐,๐๐๐ บาท ให้เสี ยทุก ๆ ๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท เศษ
ของ ๐,๐๐๐ บาท ถ้าถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้ถือเป็ น ๐,๐๐๐
บาท ถ้าไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้ปัดทิง้

หมายเหตุ

ภาษีไร่ ละ
บาท
๒๕
๒๗
๓๐
๓๒
๓๕
๓๗
๔๐
๔๒
๔๕
๔๗
๕๐
๕๕
๖๐
๖๕
๗๐

( ) ที่ดินที่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่
(๒) เศษของไร่ ให้คิดในอัตราลดลงตามส่ วน
(๓) เศษของหนึ่งตารางวา ให้ปัดทิ้ง
(๔) เมื่อคานวณภาษีแล้ว เศษของ ๐ สตางค์ ให้ปัดทิ้ง

ส.ต.
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
-

หมายเหตุ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลรัษฎากรได้บญั ญัติ
ให้กรมสรรพากรเป็ นผูค้ วบคุ มจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่ แต่ให้กนั ไว้ต่างหากเพื่อใช้จ่ายในการบารุ งท้องที่
ในเขตท้องถิ่นนั้นๆ จึงสมควรมอบให้ราชการส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ดั เก็บภาษีบารุ งท้องที่เสี ยเอง

340
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๑
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้ องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๒๒
มาตรา ๖ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยมีอานาจประกาศขยายกาหนดเวลาการยื่นรายงาน
การตีราคาปานกลางของที่ดิน ตามมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ สาหรับ
การตีราคาปานกลางของที่ดินรอบระยะเวลาสี่ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕ ๗ ถึง พ.ศ.๒๕๒๐ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ออกไปอีกได้ตามความจาเป็ นแก่กรณี
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕ ๕ ได้จดั ตั้งกรุ งเทพมหานครขึ้นโดยมีการบริ หารราชการ
แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ทาให้การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีบารุ งท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ ง
ท้องที่มีขอ้ ขัดข้อง จึงจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่เกี่ ยวกับการเก็บภาษีบารุ ง
ท้องที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พระราชกาหนดแก้ ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้ องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔๒๓
มาตรา ๑๑ ให้บรรดากฎกระทรวงที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชกาหนดนี้ ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษายัง คงใช้บ งั คับ ได้ต่อไปเท่ า ที่ ไ ม่ข ดั หรื อแย้ง กับ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษี บ ารุ ง ท้องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดนี้
มาตรา ๑๒ บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ถูกยกเลิก
หรื อแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดนี้ นอกจากมาตรา ๔๕ (๔) ให้คงใช้บงั คับได้ในการปฏิบตั ิจดั เก็บ
ภาษีที่คา้ งอยูห่ รื อพึงชาระก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งพระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชกาหนดนี้
๒

รก.๒๕ ๕/๘๙/๗พ/๖ มิถุนายน ๒๕ ๕

๒๒

รก.๒๕ ๖/ ๖๙/ พ/๒๐ ธันวาคม ๒๕ ๖

๒๓

รก.๒๕๒๔/ ๗๔/ ๐พ/๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจาเป็ นต้องปรับปรุ งอัตรา
ภาษีบารุ งท้องที่ และหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบารุ งท้องที่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ปัจจุบนั และ
เนื่องจากเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีความจาเป็ นรี บด่วนในอันที่จะรักษาความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกาหนดนี้
พระราชก าหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กาหนดไว้ ส าหรั บ การประเมิ นภาษีบ ารุ งท้ อ งที่
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๔
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินตาม
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้กาหนดไว้สาหรับการประเมินภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๔ ให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยูใ่ นการประเมินภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
โดยให้ถือราคาที่กาหนดตามมาตรานี้ เป็ นการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
มาตรา ๕ ให้ขยายกาหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชาระภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกไปจนถึงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๖ ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ผใู้ ดชาระภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ เกินจานวนที่ตนต้องเสี ย ให้ผนู ้ ้ นั ยื่นหลักฐานการ
ชาระภาษีดงั กล่าวเพื่อขอรับภาษีส่วนที่เกินคืน ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เมื่อหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรื อนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี ได้ตรวจสอบหลักฐาน
ว่าผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ชาระภาษีเกินจานวนที่ตนต้องเสี ยจริ ง ให้คืนภาษีส่วนที่เกินภายในหนึ่งร้อย
ยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ยนื่ คาขอรับภาษีส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชกาหนดนี้

๒๔

รก.๒๕๒๕/๒๘/ พ/๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีการกาหนดราคาปานกลาง
ของที่ดินขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ.๒๕๒๘ นั้น
ปรากฏว่าประชาชนจะต้องเสี ยภาษีบารุ งท้องที่เพิ่มขึ้นจากจานวนที่เคยเสี ยเดิมมากอันเป็ นผลจากวิธีการตี
ราคาปานกลางของที่ดินตามที่กฎหมายกาหนดไว้ยงั ไม่เหมาะสมและเป็ นธรรมตามสภาพและทาเลของ
ที่ดินในแต่ละแห่ง เมื่อได้คานึงถึงภาระภาษีที่ประชาชนจะต้องได้รับเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยทัว่ ไปในปั จจุบนั ยังไม่คลี่คลายจึงเห็นสมควรที่จะผ่อนคลายความเดือดร้อนที่ประชาชนจะ
ได้รับจากการจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่ในช่วงระยะเวลานี้ เป็ นการชัว่ คราว โดยกาหนดให้ใช้ราคาปานกลาง
ของที่ดินตามที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินได้กาหนดไว้สาหรับการประเมินภาษีบารุ งท้องที่
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับภาษีปี พ.ศ.
๒๕๒๕ และในปี ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่ที่เกี่ยวกับ
วิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ให้เหมาะสมและเป็ นธรรม ซึ่ งต้องใช้เวลาตระเตรี ยมการพอสมควร
นอกจากนี้ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงการคานวณภาษีบารุ งท้องที่ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จึงจาเป็ นต้องขยาย
ระยะเวลาส าหรั บ ผูม้ ี ห น้า ที่ เ สี ย ภาษี บ ารุ งท้อ งที่ ยื่น แบบแสดงรายการที่ ดิ นตามมาตรา ๓๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ สาหรับการเสี ยภาษีปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่ งได้ผา่ นพ้นไปแล้วด้วย
และ โดยที่ เป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนอันเกี่ ยวกับความมัน่ คงในทางเศรษฐกิ จของประเทศ
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกาหนดนี้
พระราชกาหนดแก้ ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้ องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๙๒๕
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้กาหนดไว้สาหรับการประเมินภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒
มาตรา ๗ ให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยูใ่ นการประเมินภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
มาใช้เป็ นราคาปานกลางในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้คณะกรรมการ
พิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหม่สาหรับรอบระยะเวลาสี่ ปีต่อไป ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๐
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มาตรา ๘ แบบแสดงรายการที่ดินที่ได้ยื่นไว้แล้วและใช้ได้สาหรับการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ถือว่าเป็ นแบบแสดงรายการที่ดินที่ได้ยื่นไว้แล้วและใช้ได้
สาหรับการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ด้วย
มาตรา ๙ ผูท้ ี่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชกาหนดนี้
ใช้บงั คับเกินจานวนที่ตนต้องเสี ย ให้มีสิทธิ ได้รับเงินส่ วนที่เกินคืน
การคื นเงิ นส่ วนที่เกิ นให้เป็ นไปตามมาตรา ๔๔ แห่ งพระราชบัญญัติภาษีบารุ งท้องที่
พ.ศ. ๒๕๐๘ และให้คืนเงินดังกล่าวภายในหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั ที่ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีบารุ งท้องที่ยื่นคา
ขอรับเงินส่ วนที่เกินคืน
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชกาหนดนี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ไม่เอื้ออานวยที่จะให้มีการเปลี่ ยนแปลงภาษีบารุ งท้องที่ในลักษณะที่จะทาให้ประชาชนผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
ต้องรับภาระภาษีเพิ่มขึ้น จึงสมควรให้นาเอาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช้ในการประเมินภาษีบารุ งท้องที่สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปก่อน
และให้ผทู้ ี่ตอ้ งเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ที่ชาระภาษีดงั กล่าวภายในเวลาที่กาหนดสามารถขอผ่อนชาระเป็ นงวด ๆ ได้
เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเสี ยภาษีบารุ งท้องที่ ประกอบกับวิธีการชาระภาษี
บารุ งท้องที่ยงั ไม่สะดวกเท่าที่ควรและอัตราเงิ นเพิ่มภาษี บารุ งท้องที่ยงั ไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุ งให้
เหมาะสมยิ่งขึ้ น และโดยที่ เป็ นกรณี ฉุกเฉิ นที่ มีความจาเป็ นเร่ งด่ วนในอันที่ จะรั กษาความมัน่ คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกาหนดนี้
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กาหนดให้มีองค์การบริ หารส่ วนตาบลและเป็ นราชการส่ วนท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ ง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่ให้ครอบคลุมถึงการเก็บภาษี
บารุ งท้องที่ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล นอกจากนี้ โดยที่ถอ้ ยคาเกี่ยวกับราชการส่ วนท้องถิ่น ในกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีบารุ งท้องที่มีใช้อยู่หลายคาตามรู ปแบบของราชการส่ วนท้องถิ่ นซึ่ งมีอยู่หลากหลาย สมควร
ปรับปรุ งถ้อยคาดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมถึงราชการส่ วนท้องถิ่นทุกประเภท จึงเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

