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พระราชบัญญตั ิ
ภาษบี ารุงท้องที ่
พ.ศ. ๒๕๐๘ 

------------------- 
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เป็นปีท่ี ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ    

ใหป้ระกาศวา่ 
โดยท่ีเป็นการสมควรแยกกฎหมายเก่ียวกบัภาษีบ ารุงทอ้งท่ีออกจากประมวลรัษฎากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้ โดยค าแนะน าและยินยอม  

ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘” 

มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกลกัษณะ ๓ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแห่งประมวลรัษฎากร 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืน ในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือ

ซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน 
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มาตรา ๔๒ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
มาตรา ๕ เม่ือไดมี้พระราชกฤษฎีกาใหเ้ทศบาลใดอยูใ่นความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ตามกฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล บรรดาอ านาจหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของรัฐมนตรีหรือผูซ่ึ้งรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทัว่ไป 

 
มาตรา ๖ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“ท่ีดิน” หมายความวา่ พื้นท่ีดิน และใหห้มายความรวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้าดว้ย 
“เจา้ของท่ีดิน” หมายความวา่ บุคคลหรือคณะบุคคลไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน 
“ปี” หมายความวา่ ปีปฏิทิน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๗ ใหผู้ซ่ึ้งเป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี   มกราคมของปีใด มีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี

ส าหรับปีนั้นจากราคาปานกลางของท่ีดิน ตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๘ เจา้ของท่ีดินไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดิน ดงัต่อไปน้ี 
( ) ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวงัอนัเป็นส่วนสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
(๒) ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชใ้นกิจการของรัฐหรือสาธารณะ 

โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
(๓) ท่ีดินของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นกิจการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะ 

โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
(๔) ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
(๕) ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่วา่จะ

ใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือไม่ หรือท่ีศาลเจา้ โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 

                                                 
๒ มาตรา ๔ แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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(๖)๓ ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 
(๗)๔ ท่ีดินท่ีใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐหรือท่ีใช้เป็น

สนามบินของรัฐ 
(๘) ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแ่ลว้ 
(๙) ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจา้ของท่ีดินยนิยอมใหท้างราชการจดัใชเ้พื่อสาธารณ ประโยชน ์

โดยเจา้ของท่ีดินมิไดใ้ชห้รือหาผลประโยชน์ในท่ีดินเฉพาะส่วนนั้น 
( ๐) ท่ีดินที่เป็นที่ตั้งที่ท  าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษของ

สหประชาชาติ หรือองคก์ารระหว่างประเทศอ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมี ขอ้ผกูพนัให้ยกเวน้ตามอนุสัญญา
หรือความตกลง 

(  ) ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งท่ีท าการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัถอ้ยที
ถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 

( ๒) ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘ ทวิ๕ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีในเขตกรุงเทพมหานคร ให้รัฐมนตรี    
มีอ านาจออกกฎกระทรวง ดงัต่อไปน้ี 

( ) ก าหนดผูมี้อ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
(๒) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา  ๔ 
(๓) ก าหนดสถานท่ีเพื่อปฏิบติัการตามมาตรา  ๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๔ 

(๔)๖ ก าหนดเขตทอ้งท่ีตามมาตรา ๒๒ (๔) 
(๕) ก าหนดวธีิการและสถานท่ีแจง้การประเมินตามมาตรา ๓๓ 
(๖) ก าหนดผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี 

มาตรา ๘ ตรี๗ ให้ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั
ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีทัว่เขตกรุงเทพมหานคร 

                                                 
๓ มาตรา ๘ (๖) แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘      
    พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๔
 มาตรา ๘ (๗) แกไ้ขโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี  ๕๖ ลงวนัท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕ ๕ 

๕
 มาตรา ๘ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕ ๖ 

๖ มาตรา ๘ ทว ิ(๔) แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
    พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
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มาตรา ๙ เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
( ) ในเขตเทศบาล ใหน้ายกเทศมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 
(๒) นอกเขตเทศบาล ใหน้ายอ าเภอทอ้งท่ีมีอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังานประเมินและเจา้พนกังานส ารวจ 

มาตรา ๑๐๘ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด นอกจาก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก็บจากท่ีดินในเขตจงัหวดัซ่ึงอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั้น 

มาตรา ๑๐ ทวิ๙ 
มาตรา ๑๑ ส่วนลดและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 
มาตรา ๑๒ การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ หนงัสือแจง้การประเมิน หรือหนงัสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด 

ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
( ) ใหส่้งในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการ 
(๒) ใหส่้ง ณ ภูมิล าเนาหรือสถานท่ีท าการของผูรั้บ หรือให้ส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ถา้ไม่พบผูรั้บ ณ ภูมิล าเนาหรือสถานท่ีท าการของผูรั้บให้ส่งแก่ผูซ่ึ้งบรรลุนิติภาวะแลว้    

ซ่ึงอยู ่ณ ภูมิล าเนา หรืออยูใ่นบา้นหรือสถานท่ีท าการของผูน้ั้น 
ถา้ไม่สามารถจะส่งตามวธีิดงักล่าวได ้ให้ปิดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีแลเห็นไดง่้าย ณ ภูมิล าเนา

หรือสถานท่ีท าการของผูน้ั้น หรือลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างน้อยสองฉบบั หรือ
โฆษณาดว้ยวธีิอ่ืน 

เม่ือไดป้ฏิบติัการตามวิธีดงักล่าว และเวลาได้ล่วงพน้ไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ี
ปฏิบติัการ ใหถื้อวา่บุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือนั้นแลว้ 

 
 
 

                                                                                                                                                       
๗ มาตรา ๘ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕ ๖ 
๘ มาตรา  ๐ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙
 มาตรา  ๐ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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หมวด ๒ 
การตีราคาปานกลางของทีด่ิน 

 
มาตรา ๑๓ การตีราคาปานกลางของท่ีดินนั้น ให้น าเอาราคาท่ีดินในหน่วยท่ีจะท าการตีราคา 

ซ่ึงซ้ือขายกนัโดยสุจริตคร้ังสุดทา้ยไม่น้อยกว่าสามรายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนัตีราคา มาค านวณ   
ถวัเฉล่ียเป็นราคาปานกลาง โดยมิใหค้  านวณราคาโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงเพาะปลูกเขา้ดว้ย 

ในกรณีท่ีไม่มีการซ้ือขายท่ีดินตามวรรคหน่ึงในหน่วยใด ให้น าเอาราคาปานกลาง              
ท่ีค  านวณตามวิธีการในวรรคหน่ึงของท่ีดินในหน่วยใกลเ้คียงท่ีมีสภาพและท าเลท่ีดินคลา้ยคลึงกนัมาเป็น
ราคาปานกลางของท่ีดินในหน่วยนั้นได ้

ถ้าไม่อาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคก่อนได้ ให้ก าหนดราคาปานกลางของท่ีดิน        
โดยถือเกณฑอ์ยา่งอ่ืนอนัอาจแสดงราคาตลาดของท่ีดินโดยเฉล่ียได ้

การตีราคาปานกลางของท่ีดินให้ตีราคาเป็นหน่วยต าบล แต่ถา้ราคาของท่ีดินในต าบลใด
แตกต่างกนัมาก ให้พิจารณาตีราคาโดยก าหนดเขตในต าบลนั้นแยกออกเป็นหน่วยๆ เพื่อให้การตีราคา     
ปานกลางเป็นไปโดยเท่ียงธรรม 

มาตรา ๑๔ ๐ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงให้มีหนา้ท่ีพิจารณา
การตีราคาปานกลางตามมาตรา  ๓ คณะกรรมการนั้นใหป้ระกอบดว้ยบุคคลในทอ้งท่ีดงัต่อไปน้ี 

( ) ในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดั เจา้พนกังานท่ีดินจงัหวดั 
นายอ าเภอทอ้งท่ี ผูซ่ึ้งนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมอบหมายหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิสองคน           
ซ่ึงไดรั้บเลือกจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(๒) ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ประกอบดว้ย ปลดัจงัหวดั เจา้พนกังานท่ีดิน
จงัหวดันายอ าเภอทอ้งท่ี ผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิ
สองคนซ่ึงไดรั้บเลือกจากสภาทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่ต ่ากว่าก่ึงจ านวนของ
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองคป์ระชุม และใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึง ให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน       

ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                                                 
 ๐ มาตรา  ๔ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



 326 

มาตรา ๑๖ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาส่ีปี 
มาตรา ๑๗ ภายหลงัการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา  ๖ แลว้ถา้มีเหตุแสดงวา่ราคา

ท่ีดินในหน่วยใดไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก และผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นสมควรหรือเจา้ของท่ีดินร้องขอ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะสั่งใหค้ณะกรรมการท าการพิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินในหน่วยนั้นเสียใหม่ก็ได ้

มาตรา ๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของปีท่ีจะครบรอบระยะเวลาส่ีปี ตามมาตรา ๖ให้คณะกรรมการ
ยื่นรายงานการตีราคาปานกลางของท่ีดินต่อผูว้่าราชการจงัหวดัแสดงราคาปานกลางของท่ีดินทุกๆ หน่วย 
และให้ผูว้่าราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินนั้นไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอ 
ส านกังานเทศบาล ส านกังานสุขาภิบาล และท่ีต าบลแห่งทอ้งท่ีนั้น ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
รายงานจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๙ ถา้มีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ตามมาตรา  ๗ ให้คณะกรรมการยื่นรายงาน
การตีราคาใหม่ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั และให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ภายใน
ระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา  ๘ 

มาตรา ๒๐ ถา้เจา้ของท่ีดินไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัราคาปานกลางของท่ีดิน เจา้ของท่ีดินมีสิทธิ
อุทธรณ์การตีราคาปานกลางของท่ีดินต่อผูว้่าราชการจงัหวดัไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศราคา
ปานกลางของท่ีดิน และใหน้ าความในหมวด ๘ อนัวา่ดว้ยการอุทธรณ์มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑ การตีราคาปานกลางของท่ีดินทุกรอบระยะเวลาส่ีปีตามมาตรา  ๖ ให้ใชเ้ป็น
ราคาปานกลางไดทุ้กปีส าหรับรอบระยะเวลาส่ีปีนั้น 

ในกรณีท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ตามมาตรา  ๗ ราคาปานกลางของท่ีดินใหม่นั้น 
ให้ใช้ได้ส าหรับปีท่ีถดัจากปีท่ีมีประกาศการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ จนถึงปีสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาส่ีปีตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของท่ีดินตามค าวินิจฉยัอุทธรณ์     
ให้ใชส้ าหรับปีท่ีเป็นประเด็นแห่งการอุทธรณ์เป็นตน้ไป จนถึงปีสุดทา้ยของรอบระยะเวลาส่ีปีตามวรรคหน่ึง 
และให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ ภายในระยะเวลาและสถานท่ีตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรา  ๘ 
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หมวด ๓ 
การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษบี ารุงท้องที ่

 
มาตรา ๒๒   บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจงัหวดั

เดียวกนั และใช้ท่ีดินนั้นเป็นท่ีอยู่อาศยัของตน เป็นท่ีเล้ียงสัตวข์องตน หรือประกอบกสิกรรมของตน         
ใหล้ดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

( ) ๒ ถา้เป็นท่ีดินนอกเขตเทศบาล ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหา้ไร่ แต่จะนอ้ยกวา่สามไร่ไม่ได้
ทั้งน้ีตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัจงัหวดั หรือขอ้บงัคบัต าบล แลว้แต่กรณี 

(๒) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเทศบาลต าบลหรือในเขตสุขาภิบาล  ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่ 
แต่จะนอ้ยกวา่สองร้อยตารางวาไม่ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในเทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบั 

(๓) ถา้เป็นท่ีดินในเขตเมืองพทัยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลต าบลใหล้ดหยอ่น
ไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา แต่จะนอ้ยกวา่ห้าสิบตารางวาไม่ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั 

(๔) ถา้เป็นท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหล้ดหยอ่นได ้ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นมาก ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยตารางวา     แต่จะ

นอ้ยกวา่หา้สิบตารางวาไม่ได ้
(ข) ในทอ้งท่ีท่ีมีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินหน่ึงไร่ แต่จะนอ้ยกวา่

หน่ึงร้อยตารางวาไม่ได ้
(ค) ในทอ้งท่ีชนบท ใหล้ดหยอ่นไดไ้ม่เกินหา้ไร่ แต่จะนอ้ยกวา่สามไร่ไม่ได ้

ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร 
ทอ้งท่ีใดจะเป็นทอ้งท่ีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีดิน   

ท่ีมีส่ิงปลูกสร้างและใช้ส่ิงปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการคา้หรือให้เช่า ไม่ไดรั้บการลดหย่อนส าหรับส่วน   
ของท่ีดินท่ีมีส่ิงปลูกสร้างท่ีใชเ้ป็นสถานการคา้หรือใหเ้ช่านั้น 

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจา้ของท่ีดินร่วมกนั ให้ไดรั้บการลดหยอ่นรวมกนั
ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง 

 

                                                 
   มาตรา ๒๒ แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 ๒ มาตรา ๒๒ ( ) แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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การลดหยอ่นตามเกณฑ์ในมาตราน้ี ให้ไดรั้บการลดหยอ่นส าหรับท่ีดินท่ีอยูใ่นจงัหวดัใด
จงัหวดัหน่ึงแต่จงัหวดัเดียว 

มาตรา ๒๓ ท่ีดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูก ถา้ในปีล่วงมาแลว้การเพาะปลูกในบริเวณนั้น
เสียหายมากผดิปกติ หรือท าการเพาะปลูกไม่ไดด้ว้ยเหตุอนัพน้วสิัยท่ีจะป้องกนัไดโ้ดยทัว่ไป ให้ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัมีอ านาจพิจารณายกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีใหไ้ดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๒๓ ทวิ ๓ ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน 
อาจไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไดเ้ฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การยืน่แบบแสดงรายการทีด่ินและการส ารวจ 

 
มาตรา ๒๔ ให้เจา้ของท่ีดินซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน     

เป็นรายแปลงตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ในกรณีท่ีท่ีดินอยู่นอกเขตเทศบาล เม่ือผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นสมควรจะ

ก าหนดให้เจา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจแลว้ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินแทนเจา้ของท่ีดินเป็นรายแปลง   
ท่ีท าการส ารวจก็ได ้

มาตรา ๒๕ ถา้บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินตาย เป็นผูไ้ม่อยูต่ามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยว์า่ดว้ยเร่ืองสาบสูญ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผูจ้ดัการมรดก
หรือทายาท ผูรั้บมอบอ านาจ ผูค้รอบครองทรัพยสิ์น ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ ์หรือผูจ้ดัการทรัพยสิ์น แลว้แต่กรณี 
มีหนา้ท่ีปฏิบติัการตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๖ ถา้เจา้ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล ให้ผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้นมีหนา้ท่ี
ปฏิบติัการตามมาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๗ ถา้บุคคลหลายคนเป็นเจา้ของท่ีดินร่วมกนั ให้บุคคลเหล่านั้นมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ร่วมกนัในการปฏิบติัการตามมาตรา ๒๔ 

 

                                                 
 ๓ มาตรา ๒๓ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
     พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 



 329 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการส ารวจและยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา  ๒๔ 
วรรคสอง ใหเ้จา้พนกังานส ารวจก าหนดวนัเวลาท่ีจะท าการส ารวจและปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท  าการผูใ้หญ่บา้น
แห่งทอ้งท่ีนั้น และใหเ้จา้ของท่ีดินหรือผูแ้ทนมีหนา้ท่ีช้ีเขตและแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินตามก าหนดวนัเวลานั้น 
และใหค้วามสะดวกแก่เจา้พนกังานส ารวจเพื่อการนั้นตามสมควร 

ถา้เจา้ของท่ีดินหรือผูแ้ทนไม่มาช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดิน หรือช้ีเขตหรือแจง้
จ านวนเน้ือท่ีดินขาดจากจ านวนท่ีเป็นจริง หรือไม่ใหค้วามสะดวกแก่ เจา้พนกังานส ารวจเจา้พนกังานส ารวจ
มีอ านาจเขา้ไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการ 
เพื่อท าการส ารวจตามท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งได ้

มาตรา ๒๙ ๔ แบบแสดงรายการท่ีดินส าหรับท่ีดินในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด
ใหย้ืน่ต่อเจา้พนกังานประเมิน ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่ีดินของผูเ้สียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ตั้งอยู ่หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนดโดยประกาศล่วงหนา้ไว ้ณ ส านกังานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

มาตรา ๓๐ แบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ ใหย้ืน่ภายในเดือนมกราคม
ของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา  ๖  

แบบแสดงรายการท่ีดินท่ียืน่ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชไ้ดทุ้กปีในรอบระยะเวลาส่ีปีนั้น 
มาตรา ๓๑ บุคคลใดเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่ หรือจ านวนเน้ือท่ีดินเดิมของเจา้ของท่ีดิน

ผูใ้ดไดเ้ปล่ียนแปลงไป ให้เจา้ของท่ีดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา ๒๙ 
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินข้ึนใหม่ หรือนบัแต่วนัท่ีจ  านวนเน้ือท่ีดินไดมี้การเปล่ียนแปลง 
เวน้แต่ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัก าหนดให้เจา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง   
ก็ให้เจา้ของท่ีดินแจง้ต่อเจา้พนกังานส ารวจภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกนั และให้เจา้พนกังานส ารวจยื่น
แบบแสดงรายการท่ีดินต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จาก
เจา้ของท่ีดิน 

มาตรา ๓๒ เจา้ของท่ีดินผูใ้ดไดเ้ปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินอนัเป็นเหตุให้การลดหยอ่นตาม
มาตรา ๒๒ เปล่ียนแปลงไป หรือมีเหตุอยา่งอ่ืนท าให้อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินเปล่ียนแปลงไปให้
เจา้ของท่ีดินผูน้ั้นแจง้การเปล่ียนแปลงต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลง หรือ นบัแต่วนัท่ีมีเหตุอยา่งอ่ืนท าให้อตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเปล่ียนแปลง เวน้แต่ในกรณีท่ี

                                                 
 ๔

 มาตรา ๒๙ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าหนดให้เจา้พนกังานส ารวจท าการส ารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให้เจา้ของท่ีดิน
แจง้ต่อเจา้พนกังานส ารวจภายในก าหนดเวลาเช่นเดียวกนั และให้เจา้พนกังานส ารวจแจง้การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวต่อเจา้พนกังานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากเจา้ของท่ีดิน 

 

หมวด ๕ 
การช าระภาษบี ารุงท้องที ่

 
มาตรา ๓๓ ในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของท่ีดิน

ตามมาตรา  ๖ หรือของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ตามมาตรา  ๗ ให้เจา้พนกังานประเมิน
ค านวณภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและแจง้การประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลงัจากการตีราคาปานกลางของท่ีดิน
ตามวธีิการดงัต่อไปน้ี 

( ) ในกรณีท่ีท่ีดินอยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลท่ีไม่มีก านนั ให้เจา้พนกังาน
ประเมินแจง้การประเมินเป็นหนงัสือไปยงัผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

(๒) ในกรณีท่ีท่ีดินอยูน่อกเขตเทศบาลท่ีมีก านนั ให้เจา้พนกังานประเมินปิดประกาศแจง้
การประเมินไว ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ ท่ีท  าการก านนั และท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น 

การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเจา้พนกังานประเมินค านวณไวต้ามวรรคหน่ึง  ให้ใช้เป็น    
การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับในปีต่อไปจนครบรอบระยะเวลาส่ีปีตามมาตรา ๒  

ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานประเมินไม่อาจค านวณภาษีบ ารุงท้องท่ีและแจ้งการประเมิน     
ภายในเดือนมีนาคม ก็ใหแ้จง้การประเมินภายหลงัก าหนดเวลาดงักล่าวได ้

มาตรา ๓๔ ๕ ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีน าเงินไปช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ณ  ส านกังาน 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีท่ีดินของผูเ้สียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตั้งอยู่หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ก าหนดโดยประกาศล่วงหนา้ไว ้ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

มาตรา ๓๔ ทวิ ๖ การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีนั้น ใหถื้อวา่เป็นการสมบูรณ์เม่ือไดรั้บใบเสร็จ 
รับเงินท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีในการน้ีไดล้งลายมือช่ือรับเงินแลว้ เวน้แต่การช าระภาษีตามวรรคสอง 

การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจะช าระโดยการส่งธนาณัติ ตัว๋แลกเงินของธนาคารหรือเช็คท่ี
ธนาคารรับรอง ทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัสถานท่ีตามมาตรา ๓๔ ก็ได ้โดยสั่งจ่ายใหแ้ก่องคก์รปกครอง

                                                 
 ๕

 มาตรา ๓๔ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๖

 มาตรา ๓๔ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ หรือช าระโดยผา่นธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด และใหถื้อวา่วนัส่งทางไปรษณีย ์วนัช าระผา่นธนาคารหรือวนัช าระโดยวิธีอ่ืนตามท่ีก าหนด เป็นวนั
ช าระภาษี 

มาตรา ๓๕ ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
ในกรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีได้รับแจ้งการประเมินตามมาตรา  ๓  หรือ       

มาตรา ๓๒ หรือภายหลงัเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ให้ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

มาตรา ๓๖ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจประกาศขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลาช าระภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีตามมาตรา ๓๕ ออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็นแก่กรณี 

มาตรา ๓๖ ทวิ ๗ ถา้เงินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีตอ้งช าระภายในก าหนดเวลา ตามมาตรา ๓๕ 
หรือมาตรา ๓๖ แลว้แต่กรณี มีจ  านวนตั้งแต่สามพนับาทข้ึนไป ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีจะขอผอ่นช าระเป็นสามงวดๆ 
ละเท่าๆ กนัก็ได ้โดยแจง้เป็นหนงัสือใหบุ้คคลตามมาตรา ๓๕ ทราบก่อนการช าระภาษีงวดท่ีหน่ึง 

การผอ่นช าระภาษีตามวรรคหน่ึง ตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึงตามก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๕ 
หรือมาตรา ๓๖ แลว้แต่กรณี งวดท่ีสองตอ้งช าระภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึง 
และงวดท่ีสามตอ้งช าระภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีสอง 

ถ้าผูข้อผ่อนช าระภาษีผูใ้ดไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีงวดใดงวดหน่ึงภายในก าหนดเวลา   
ตามวรรคสอง ให้เจา้ของท่ีดินหมดสิทธิท่ีจะช าระภาษีเป็นงวดและให้น าความในมาตรา ๔๕ (๔) มาใช้
บงัคบัส าหรับงวดท่ียงัไม่ช าระ 

มาตรา ๓๗ ถา้ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินของเจา้ของเดียวกนัในต าบลเดียวกนัมีจ านวน
ไม่ถึงหน่ึงบาท เป็นอนัไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับท่ีดินแปลงนั้น 

มาตรา ๓๘ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจ านวนใดท่ีเจา้พนกังานประเมินไดแ้จง้หรือประกาศการประเมินแลว้ 
ถา้มิไดช้ าระภายในเวลาท่ีก าหนด ใหถื้อเป็นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ 

มาตรา ๓๙ เม่ือกรรมสิทธ์ิหรือการครอบครองของเจา้ของท่ีดินไดโ้อนตกไปยงับุคคลอ่ืน 
ให้ผูรั้บโอนมีหน้าท่ีร่วมกบัเจา้ของท่ีดินเดิมเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระไม่เกินห้าปีรวมทั้งปีสุดทา้ยท่ีมี  
การเปล่ียนแปลงเจ้าของท่ีดินด้วย  ส่วนภาษีบ ารุงท้องท่ีค้างช าระเกินห้าปีคงอยู่ในความรับผิดของ       
เจา้ของท่ีดินเดิม 

                                                 
 ๗

 มาตรา ๓๖ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
     พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บงัคบัแก่ผูรั้บโอนซ่ึงได้กรรมสิทธ์ิมาในการขายทอดตลาด    
โดยค าสั่งศาลหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย  หรือค าสั่งขายทอดตลาด                
ตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔๐ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระให้นายอ าเภอ หรือ
นายกเทศมนตรี มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

( )  มีหนงัสือเรียกเจา้ของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค า หรือส่งบญัชีหรือเอกสาร
มาตรวจสอบ 

(๒) สั่งให้เจา้ของท่ีดินหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์         
ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ 

ถา้เจา้ของท่ีดินหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่ยอมปฏิบติัการตาม ( ) หรือ (๒) ให้นายอ าเภอ
หรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจเขา้ไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ
ของผู ้มีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ               
เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรือตรวจสอบ ตรวจคน้บญัชี หรือเอกสาร หรือยดึอายดับญัชี หรือเอกสาร 

มาตรา ๔๑ ทรัพยสิ์นของผูต้อ้งรับผิดช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  อาจถูกยึด อายดั หรือ
ขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระ  โดยให้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจ
ออกค าสั่งเป็นหนงัสือยึด อายดั หรือขายทอดตลาดได้ แต่ค าสั่งเช่นวา่นั้นจะออกไดก้็แต่โดยไดรั้บอนุญาต
เป็นหนงัสือจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ในระหว่างระยะเวลาท่ีให้อุทธรณ์ได ้  
ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาท่ีท าการพิจารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสุด 

ค าสั่งยึดจะกระท าไดเ้ม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนงัสือให้เจา้ของท่ีดินช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
คา้งช าระทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัท่ีรับหนงัสือนั้นโดยวธีิการส่งหนงัสือตามมาตรา  ๒ 

วิธีการยึด อายดั และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเพื่อให้ไดรั้บช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งช าระนั้น 
ใหน้ าวธีิการในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๒ เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดนั้น ให้หกัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการยึด อายดั หรือ
ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดใหช้ าระเป็นค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ถา้ยงัมีเงินเหลืออยูอี่กใหคื้นแก่เจา้ของท่ีดิน 

มาตรา ๔๓ เม่ือไดมี้การยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นไวแ้ลว้ ถา้ไดมี้การช าระเงินค่าใชจ่้ายในการยึด
หรืออายดั และค่าภาษีบ ารุงทอ้งที่คา้งช าระโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ก็ให้นายอ าเภอ หรือ
นายกเทศมนตรีสั่งถอนค าสั่งยดึหรืออายดันั้น 
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มาตรา ๔๔ ผูใ้ดเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย หรือเสียเกินกวา่ท่ีควรตอ้งเสีย 
ผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงินคืน 

การขอรับเงินคืนให้ยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอส าหรับนอกเขตเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี
ส าหรับในเขตเทศบาลภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีหรือนับแต่วนัท่ีได้รับแจง้ค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ แลว้แต่กรณี ในการน้ีใหผู้ย้ืน่ค  าร้องส่งเอกสาร หลกัฐาน หรือค าช้ีแจงใดๆ ประกอบค าร้องดว้ย 

การสั่งคืนภาษีบ ารุงทอ้งท่ีใหเ้ป็นอ านาจของนายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรีแลว้แต่กรณี 
 

หมวด ๖ 
เงินเพิม่ 

 
มาตรา ๔๕ ให้เจา้ของท่ีดินเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในกรณีและ

อตัราดงัต่อไปน้ี 
( ) ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวนเงิน

ท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดย้ื่นแบบแสดงรายการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมิน
จะไดแ้จง้ใหท้ราบถึงการละเวน้นั้นใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละหา้ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

(๒) ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกตอ้งท าใหจ้  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของท่ีดิน     
ไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการท่ีดินใหถู้กตอ้งก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินแจง้การประเมิน 

(๓) ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ โดยท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้ง
เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง ใหเ้สียเงินเพิ่มอีกหน่ึงเท่าของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม 

(๔) ๘ ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบส่ีต่อปีของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เศษของเดือนให้นบัเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ี ไม่ให้น าเงินเพิ่มเติมตาม ( ) 
(๒) หรือ (๓) มาค านวณเพื่อเสียเงินเพิ่มตาม (๔) ดว้ย 

มาตรา ๔๖ เงินเพิ่มใหถื้อวา่เป็นภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
 
 

                                                 
 ๘

 มาตรา ๔๕ (๔) แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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หมวด ๗ 
เจ้าพนักงานประเมนิ 

 
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหเ้จา้พนกังานประเมินมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
( ) เขา้ไปในท่ีดินหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแก่การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี

บ ารุงทอ้งท่ีในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการ เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรือ
ตรวจสอบ ตรวจคน้บญัชีหรือเอกสารหรือยึด อายดับญัชี หรือเอกสารเพื่อทราบวา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ไดป้ฏิบติัการถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ 

(๒) มีหนงัสือเรียกผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งมาให้ถอ้ยค าหรือ
ส่งบญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ 

มาตรา ๔๘ เม่ือปรากฏวา่เจา้ของท่ีดินซ่ึงเป็นผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมิไดย้ื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดินตามมาตรา ๒๔ ใหเ้จา้พนกังานประเมินมีอ านาจแจง้การประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินสิบปี
นบัแต่วนัท่ีเจา้พนกังานประเมินไดท้ราบวา่เจา้ของท่ีดินยงัมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน 
 

หมวด ๘ 
อทุธรณ์ 

 
มาตรา ๔๙ เจา้ของท่ีดินผูใ้ดไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแลว้เห็นวา่การประเมินนั้น

ไม่ถูกตอ้ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัได ้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจา้พนักงานประเมินตามแบบท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้การประเมิน 

เม่ือเจ้าพนักงานประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว  ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามล าดับจนถึง             
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่ราชการ
จงัหวดัใหร้อค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาของศาล 

มาตรา ๕๐ เพื่อการพิจารณาอุทธรณ์ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจมีหนงัสือเรียกผูอุ้ทธรณ์
หรือบุคคลใดๆ มาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งเอกสารอนัควรแก่เร่ืองมาแสดง 

ผูอุ้ทธรณ์คนใดไม่ปฏิบติัตามหนังสือเรียกท่ีออกตามมาตราน้ี หรือไม่ยอมให้ถ้อยค า      
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัยกอุทธรณ์นั้นเสีย 
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มาตรา ๕๑ เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดพ้ิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์เป็นประการใดแลว้ ให้แจง้
ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นหนงัสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์และเจา้พนกังานประเมิน 

มาตรา ๕๒ ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวนิิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อศาลภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ เวน้แต่ในกรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัยกอุทธรณ์ตามความในมาตรา ๕๐ 
วรรคทา้ย 

 

หมวด ๙ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๕๓ ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ให้ถอ้ยค าเท็จตอบค าถาม

ดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ หรือน าพยานหลกัฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผูใ้ดขดัขวางเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบติัการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐หรือมาตรา ๔๗ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา ๕๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานซ่ึงสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๐ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ความในวรรคก่อนมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูอุ้ทธรณ์ตามมาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๗ ความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ถา้นายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีแลว้แต่กรณี 

เห็นวา่ผูต้อ้งหาไม่ควรไดรั้บโทษถึงจ าคุก ใหมี้อ านาจเปรียบเทียบก าหนดค่าปรับไดเ้ม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระเงิน
ค่าปรับตามจ านวนท่ีนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีก าหนดภายในสามสิบวนั คดีนั้นเป็นอนัเสร็จเด็ดขาด 

ถ้าผูต้ ้องหาไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับ       
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหด้ าเนินคดีต่อไป 

มาตรา ๕๘ ๙ เงินค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ีให้ตกเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ แลว้แต่ความผดินั้นจะเกิดข้ึนในทอ้งท่ีใด 
 

                                                 
 ๙

 มาตรา ๕๘ แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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บทเฉพาะกาล 
 

มาตรา ๕๙ บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรท่ียกเลิกตามมาตรา ๓ ให้คงใช้บงัคบัได ้      
ในการเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จ านวนพุทธศกัราชต่างๆ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
       จอมพล ถนอม กิตติขจร 
              นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีอตัราภาษีบ ารุงท้องที่ 
ตามมาตรา 7๒๐ 

 

ช้ัน ราคาปานกลางของทีด่ิน 
ภาษีไร่ละ 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

  
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
 ๐ 
   
 ๒ 
 ๓ 
 ๔ 
 ๕ 
 ๖ 
 ๗ 
 ๘ 

ไม่เกินไร่ละ          ๒๐๐  บาท  
เกินไร่ละ               ๒๐๐  บาท ถึงไร่ละ                  ๔๐๐ บาท 
เกินไร่ละ               ๕๐๐  บาท ถึงไร่ละ                   ๖๐๐ บาท 
เกินไร่ละ               ๖๐๐  บาท ถึงไร่ละ                   ๘๐๐ บาท 
เกินไร่ละ               ๘๐๐  บาท ถึงไร่ละ                 ,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ              ,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ,๒๐๐ บาท 
เกินไร่ละ             ,๒๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ,๔๐๐ บาท 
เกินไร่ละ             ,๔๐๐ บาท ถึงไร่ละ                 ,๖๐๐ บาท 
เกินไร่ละ             ,๖๐๐ บาท ถึงไร่ละ                 ,๘๐๐ บาท 
เกินไร่ละ             ,๘๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๒,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ              ๒,๒๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๒๐๐ บาท ถึงไร่ละ             ๒,๔๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๔๐๐ บาท ถึงไร่ละ              ๒,๖๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๖๐๐ บาท ถึงไร่ละ              ๒,๘๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๒,๘๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๓,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๓,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๓,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๓,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๔,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ            ๔,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๔,๕๐๐ บาท 

- 
  
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๗ 
๘ 
๙ 
 ๐ 
   
 ๒ 
 ๓ 
 ๔ 
 ๕ 
 ๗ 
๒๐ 
๒๒ 

๕๐ 
- 
- 
- 
- 
๕๐ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

( ) ท่ีดินท่ีใชป้ระกอบการ
กสิกรรมเฉพาะประเภท
ไม้ล้มลุกให้เสียก่ึงอัตรา
แ ต่ ถ้ า เ จ้ า ข อ ง ท่ี ดิ น
ประกอบการก สิกรรม
ประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วย
ตนเอง  ให้ เ สี ยอย่าง สู ง     
ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 
(๒) ท่ีดินท่ีทิ้งไวว้่างเปล่า
หรือไม่ได้ท าประโยชน์
ตามควรแ ก่สภาพของ
ท่ี ดิ น ใ ห้ เ สี ย เ พิ่ ม ข้ึ น         
อีกหน่ึงเท่า 

                                                 
๒๐ บญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามมาตรา ๗ ในช่องราคาปานกลางของท่ีดินและช่องภาษีไร่ละของ    
       ชั้น ๓๔ แกไ้ขโดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘        
       พ.ศ.๒๕๒๔ 

                      บญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามมาตรา ๗ ในช่องราคาปานกลางของท่ีดินและช่องภาษี            
       ไร่ละของชั้น ๓๕ ชั้น ๓๖ ชั้น ๓๗ ชั้น ๓๘ ชั้น ๓๙ ชั้น ๔๐ ชั้น ๔  ชั้น ๔๒ และชั้น ๔๓ ยกเลิก       
       โดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ พ.ศ.๒๕๒๔ 
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ช้ัน ราคาปานกลางของทีด่ิน 
ภาษีไร่ละ 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

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

เกินไร่ละ            ๔,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๕,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๕,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๕,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๖,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๖,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๖,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๖,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๗,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๗,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๗,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๗,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๘,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๘,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๘,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๘,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ                ๙,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๙,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ                 ๙,๕๐๐ บาท 
เกินไร่ละ           ๙,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๐,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ          ๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ               ๕,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ          ๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ             ๒๐,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ         ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ            ๒๕,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ         ๒๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ            ๓๐,๐๐๐ บาท 
เกินไร่ละ          ๓๐,๐๐๐ บาท ใหเ้สียภาษีไร่ละดงัต่อไปน้ี 
          ( )   ส าหรับราคาปากกลางของท่ีดิน ๓๐,๐๐๐ บาท   
แรก ใหเ้สียภาษี ๗๐ บาท 
          (๒)  ส าหรับราคาปานกลางของท่ีดินส่วนท่ีเกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท ใหเ้สียทุก ๆ  ๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท เศษ
ของ  ๐,๐๐๐ บาท ถา้ถึง ๕,๐๐๐ บาท ใหถื้อเป็น  ๐,๐๐๐ 
บาท ถา้ไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ใหปั้ดทิ้ง 

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

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
๕๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 

หมายเหตุ ( ) ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
  (๒) เศษของไร่ใหคิ้ดในอตัราลดลงตามส่วน 
  (๓) เศษของหน่ึงตารางวา ให้ปัดทิ้ง 
  (๔) เม่ือค านวณภาษีแลว้ เศษของ  ๐ สตางค ์ใหปั้ดทิ้ง 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากประมวลรัษฎากรไดบ้ญัญติั       
ให้กรมสรรพากรเป็นผูค้วบคุมจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี แต่ให้กนัไวต่้างหากเพื่อใช้จ่ายในการบ ารุงทอ้งท่ี    
ในเขตทอ้งถ่ินนั้นๆ จึงสมควรมอบใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเสียเอง 
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ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที ่๑๕๖ ลงวนัที ่๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๑ 
พระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที ่(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๒๒ 
 

มาตรา ๖ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจประกาศขยายก าหนดเวลาการยื่นรายงาน
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน ตามมาตรา  ๘ แห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ส าหรับ  
การตีราคาปานกลางของท่ีดินรอบระยะเวลาส่ีปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕ ๗ ถึง พ.ศ.๒๕๒๐ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ออกไปอีกไดต้ามความจ าเป็นแก่กรณี 

มาตรา ๗ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากประกาศของคณะปฏิวติั         
ฉบบัท่ี ๓๓๕ ลงวนัท่ี  ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕ ๕ ไดจ้ดัตั้งกรุงเทพมหานครข้ึนโดยมีการบริหารราชการ
แตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ ท าใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีมีขอ้ขดัขอ้ง จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเก่ียวกบัการเก็บภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
พระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔๒๓ 
 

มาตรา ๑๑ ให้บรรดากฎกระทรวงท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชก าหนดน้ีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษายงัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัของพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี     
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดน้ี 

มาตรา ๑๒ บรรดาบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่ีถูกยกเลิก
หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดน้ี นอกจากมาตรา ๔๕ (๔) ให้คงใชบ้งัคบัไดใ้นการปฏิบติัจดัเก็บ
ภาษีท่ีคา้งอยูห่รือพึงช าระก่อนวนัท่ีบทบญัญติัแห่งพระราชก าหนดน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๑๓ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชก าหนดน้ี 

                                                 
๒ 

 รก.๒๕ ๕/๘๙/๗พ/๖ มิถุนายน ๒๕ ๕ 
๒๒

 รก.๒๕ ๖/ ๖๙/ พ/๒๐ ธนัวาคม ๒๕ ๖ 
๒๓ รก.๒๕๒๔/ ๗๔/ ๐พ/๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอตัรา
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และหลกัเกณฑ์การลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั และ
เน่ืองจากเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดน้ี 
 
พระราชก าหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕๒๔ 

 
มาตรา ๓ ใหย้กเลิกราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินตาม

พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดก้ าหนดไวส้ าหรับการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 

มาตรา ๔ ใหน้ าราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใชอ้ยูใ่นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒  ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใชใ้นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 
โดยใหถื้อราคาท่ีก าหนดตามมาตราน้ีเป็นการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามมาตรา  ๖ แห่งพระราชบญัญติั
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

มาตรา ๕ ใหข้ยายก าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการท่ีดินเพื่อช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกไปจนถึงวนัท่ี  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

มาตรา ๖ ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีผูใ้ดช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปแลว้ก่อนวนัท่ีพระราชก าหนดน้ีใชบ้งัคบั เกินจ านวนท่ีตนตอ้งเสีย ให้ผูน้ั้นยื่นหลกัฐานการ
ช าระภาษีดงักล่าวเพื่อขอรับภาษีส่วนท่ีเกินคืน ต่อเจา้พนกังานประเมิน 

เม่ือหัวหน้าเขต นายอ าเภอ หรือนายกเทศมนตรี แลว้แต่กรณีไดต้รวจสอบหลกัฐาน          
วา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีช าระภาษีเกินจ านวนท่ีตนตอ้งเสียจริง ให้คืนภาษีส่วนท่ีเกินภายในหน่ึงร้อย
ยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่ค  าขอรับภาษีส่วนท่ีเกินตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๗ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชก าหนดน้ี 

 

                                                 
๒๔ รก.๒๕๒๕/๒๘/ พ/๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๕ 
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉบบัน้ี คือ ตามท่ีไดมี้การก าหนดราคาปานกลาง     
ของท่ีดินข้ึนใหม่เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ.๒๕๒๘ นั้น 
ปรากฏว่าประชาชนจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเพิ่มข้ึนจากจ านวนท่ีเคยเสียเดิมมากอนัเป็นผลจากวิธีการตี
ราคาปานกลางของท่ีดินตามท่ีกฎหมายก าหนดไวย้งัไม่เหมาะสมและเป็นธรรมตามสภาพและท าเลของ
ท่ีดินในแต่ละแห่ง เม่ือไดค้  านึงถึงภาระภาษีท่ีประชาชนจะตอ้งไดรั้บเพิ่มข้ึนประกอบกบัภาวะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยทัว่ไปในปัจจุบนัยงัไม่คล่ีคลายจึงเห็นสมควรท่ีจะผอ่นคลายความเดือดร้อนท่ีประชาชนจะ
ไดรั้บจากการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในช่วงระยะเวลาน้ีเป็นการชัว่คราว โดยก าหนดให้ใชร้าคาปานกลาง
ของท่ีดินตามท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินไดก้ าหนดไวส้ าหรับการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๒  ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับภาษีปี  พ.ศ. 
๒๕๒๕ และในปีต่อไป ทั้งน้ี จนกวา่จะมีการแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีเก่ียวกบั
วิธีการตีราคาปานกลางของท่ีดินใหม่ให้เหมาะสมและเป็นธรรม ซ่ึงตอ้งใช้เวลาตระเตรียมการพอสมควร
นอกจากน้ี โดยท่ีมีการเปล่ียนแปลงการค านวณภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งขยาย
ระยะเวลาส าหรับผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดินตามมาตรา  ๓๐ แห่ง
พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ส าหรับการเสียภาษีปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงไดผ้า่นพน้ไปแลว้ดว้ย 
และ โดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอนัเก่ียวกบัความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ      
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดน้ี 
 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เติมพระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ.๒๕๐๘ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๒๙๒๕ 

 
มาตรา ๖ ใหย้กเลิกราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินตาม

พระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดก้ าหนดไวส้ าหรับการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ 

มาตรา ๗ ใหน้ าราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใชอ้ยูใ่นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๒  ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงใชใ้นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 
มาใชเ้ป็นราคาปานกลางในการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาตีราคาปานกลางของท่ีดินข้ึนใหม่ส าหรับรอบระยะเวลาส่ีปีต่อไป ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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มาตรา ๘ แบบแสดงรายการท่ีดินท่ีไดย้ื่นไวแ้ลว้และใชไ้ดส้ าหรับการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ถือว่าเป็นแบบแสดงรายการท่ีดินท่ีไดย้ื่นไวแ้ลว้และใชไ้ด้
ส าหรับการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ดว้ย 

มาตรา ๙ ผูท่ี้เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปแลว้ก่อนวนัท่ีพระราชก าหนดน้ี
ใชบ้งัคบัเกินจ านวนท่ีตนตอ้งเสีย ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินส่วนท่ีเกินคืน 

การคืนเงินส่วนท่ีเกินให้เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี      
พ.ศ. ๒๕๐๘ และให้คืนเงินดงักล่าวภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียื่นค า
ขอรับเงินส่วนท่ีเกินคืน 

มาตรา ๑๐ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชก าหนดน้ี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉบบัน้ี คือ โดยท่ีสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ไม่เอ้ืออ านวยท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในลกัษณะท่ีจะท าให้ประชาชนผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี
ตอ้งรับภาระภาษีเพิ่มข้ึน จึงสมควรให้น าเอาราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใชใ้นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒  ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใชใ้นการประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปก่อน 
และใหผู้ท่ี้ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีช าระภาษีดงักล่าวภายในเวลาท่ีก าหนดสามารถขอผอ่นช าระเป็นงวด ๆ ได ้
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ประกอบกบัวิธีการช าระภาษี
บ ารุงทอ้งท่ียงัไม่สะดวกเท่าท่ีควรและอตัราเงินเพิ่มภาษีบ ารุงทอ้งท่ียงัไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุงให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน และโดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดน้ี 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดให้มีองคก์ารบริหารส่วนต าบลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน
เพิ่มข้ึนอีกประเภทหน่ึง สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีให้ครอบคลุมถึงการเก็บภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล นอกจากน้ีโดยท่ีถอ้ยค าเก่ียวกบัราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในกฎหมาย
ว่าดว้ยภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมีใช้อยู่หลายค าตามรูปแบบของราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีอยู่หลากหลาย สมควร
ปรับปรุงถอ้ยค าดงักล่าวเพื่อใหค้รอบคลุมถึงราชการส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภท จึงเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 


