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เป็นปีที่ ๒๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
  
โดยที่เป็นการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงท้องที่ออกจากประมวลรัษฎากร 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาร่าง

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘” 
 
ม า ต ร า  ๒  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ถั ด จ า ก วั น ป ร ะ ก า ศ ใ น 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกลักษณะ ๓ ภาษีบํารุงท้องที่แห่งประมวลรัษฎากร 
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง

กับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
  
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๕ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยตาม

กฎหมายว่าด้วยเทศบาล บรรดาอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

                     
  

มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ําด้วย 
“เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
“ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๗ ให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปีนั้น

จากราคาปานกลางของที่ดิน ตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๘ เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๒) ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะ  โดยมิได้

หาผลประโยชน์ 
(๓) ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะ  โดยมิได้หา

ผลประโยชน์ 
(๔) ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ 
(๕) ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบ

ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้า โดยมิได้หาผลประโยชน์ 
(๖) ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
(๗) ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐหรือท่ีใช้เป็นสนามบินของรัฐ 
(๘) ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว 
(๙) ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์  โดย

เจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น 
(๑๐) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งท่ีทําการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือ

องค์การระหว่างประเทศอ่ืน ในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
(๑๑) ที่ดินที่เป็นที่ตั้งที่ทําการของสถานทูต หรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อ

กัน 
(๑๒) ที่ดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๘ ทวิ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตกรุงเทพมหานครให้รัฐมนตรีมีอํานาจออก

กฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดผู้มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสํารวจ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๔ 
(๓) กําหนดสถานที่เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๔ 
(๔) กําหนดเขตท้องที่ตามมาตรา ๒๒ (๔) 
(๕) กําหนดวิธีการและสถานที่แจ้งการประเมินตามมาตรา ๓๓ 



(๖) กําหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี 
  
มาตรา ๘ ตรี ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ทั่วเขตกรุงเทพมหานคร 
  
มาตรา ๙ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) ในเขตเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสํารวจ 
(๒) นอกเขตเทศบาล ให้นายอําเภอท้องที่มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสํารวจ 
  
มาตรา ๑๐ ภาษีบํารุงท้องที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด นอกจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ภาษีบํารุงท้องที่ท่ีเก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้

เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  
มาตรา ๑๐ ทวิ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๑ ส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๒ การส่งคําสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้ปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการ 
(๒) ให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผู้รับ หรือให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของผู้รับให้ส่งแก่ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งอยู่ ณ 

ภูมิลําเนา หรืออยู่ในบ้านหรือสถานที่ทําการของผู้นั้น 
ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทํา

การของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ หรือโฆษณาด้วยวิธีอ่ืน 
เมื่อได้ปฏิบัติการตามวิธีดังกล่าว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ปฏิบัติการ ให้ถือว่า

บุคคลนั้นได้รับหนังสือนั้นแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๒ 
การตีราคาปานกลางของที่ดิน 

                    
  

มาตรา ๑๓ การตีราคาปานกลางของที่ดินนั้น ให้นําเอาราคาที่ดินในหน่วยที่จะทําการตีราคา ซึ่งซื้อขาย
กันโดยสุจริตครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่าสามรายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันตีราคา  มาคํานวณถัวเฉลี่ยเป็นราคาปาน
กลาง โดยมิให้คํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูกเข้าด้วย 

ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขายที่ดินตามวรรคหนึ่งในหน่วยใด ให้นําเอาราคาปานกลางที่คํานวณตามวิธีการใน
วรรคหนึ่งของที่ดินในหน่วยใกล้เคียงที่มีสภาพและทําเลที่ดินคล้ายคลึงกันมาเป็นราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นได้ 

ถ้าไม่อาจตีราคาปานกลางตามสองวรรคก่อนได้ ให้กําหนดราคาปานกลางของที่ดินโดยถือเกณฑ์อย่าง
อ่ืนอันอาจแสดงราคาตลาดของที่ดินโดยเฉลี่ยได้ 

การตีราคาปานกลางของที่ดินให้ตีราคาเป็นหน่วยตําบล แต่ถ้าราคาของที่ดินในตําบลใดแตกต่างกันมาก 
ให้พิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเป็นหน่วยๆ เพ่ือให้การตีราคาปานกลางเป็นไปโดยเที่ยงธรรม 

  
มาตรา ๑๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งให้มีหน้าที่พิจารณาการตีราคาปาน

กลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นให้ประกอบด้วยบุคคลในท้องที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  นายอําเภอ

ท้องที่ ผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับเลือกจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

(๒) ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 
นายอําเภอท้องที ่ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได้รับเลือก
จากสภาท้องถิ่น 

  
มาตรา ๑๕ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ํากว่ากึ่งจํานวนของกรรมการ

ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียง

เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปี 
  
มาตรา ๑๗ ภายหลังการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ แล้วถ้ามีเหตุแสดงว่าราคาที่ดินใน

หน่วยใดได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร หรือเจ้าของที่ดินร้องขอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะสั่งให้คณะกรรมการทําการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้นเสียใหม่ก็ได้ 

  
มาตรา ๑๘ ภายในเดือนตุลาคมของปีที่จะครบรอบระยะเวลาสี่ปี ตามมาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการยื่น

รายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแสดงราคาปานกลางของที่ดินทุกๆ  หน่วย และให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินนั้นไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ สํานักงานเทศบาล สํานักงาน
สุขาภิบาล และท่ีตําบลแห่งท้องที่นั้น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการ 

  



มาตรา ๑๙ ถ้ามีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการยื่นรายงานการตี
ราคาใหม่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม่ ภายในระยะเวลาและ
สถานที่ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๘ 

  
มาตรา ๒๐ ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางของที่ดินเจ้าของที่ดินมีสิทธิอุทธรณ์การตี

ราคาปานกลางของที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดิน  และให้นํา
ความในหมวด ๘ อันว่าด้วยการอุทธรณ์มาใช้บังคับ.โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๑  การตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลาสี่ปีตามมาตรา ๑๖ ให้ใช้เป็นราคาปาน

กลางได้ทุกปีสําหรับรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น 
ในกรณีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ราคาปานกลางของที่ดินใหม่นั้น ให้ใช้ได้

สําหรับปีที่ถัดจากปีท่ีมีประกาศการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม ่จนถึงปีสุดท้ายของรอบระยะเวลาสี่ปีตามวรรคหนึ่ง 
ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๐ ราคาปานกลางของที่ดินตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ใช้สําหรับปีที่

เป็นประเด็นแห่งการอุทธรณ์เป็นต้นไป จนถึงปีสุดท้ายของรอบระยะเวลาสี่ปีตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศราคาปานกลางของที่ดินใหม ่ภายในระยะเวลาและสถานที่ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๓ 
การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบํารุงท้องที่ 

                    
  

มาตรา ๒๒ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้
ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุง
ท้องที่ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในข้อบัญญัติจังหวัด หรือข้อบังคับตําบล แล้วแต่กรณี 

(๒) ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลตําบลหรือในเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่  แต่จะน้อยกว่า
สองร้อยตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ 

(๓) ถ้าเป็นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบล  ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน
หนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบตารางวาไม่ได้ ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ 

(๔) ถ้าเป็นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อนได้ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางวา แต่จะน้อยกว่าห้าสิบ

ตารางวาไม่ได้ 
(ข) ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินหนึ่งไร่ แต่จะน้อยกว่าหนึ่งร้อย

ตารางวาไม่ได้ 
(ค) ในท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่ แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้ 

ทั้งนี ้ตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ท้องที่ใดจะเป็นท้องที่ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่า ไม่ได้รับการลดหย่อนสําหรับ

ส่วนของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น 
ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกันตามเกณฑ์ที่

กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
การลดหย่อนตามเกณฑ์ในมาตรานี้ ให้ได้รับการลดหย่อนสําหรับที่ดินที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่

จังหวัดเดียว 
  
มาตรา ๒๓ ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ถ้าในปีล่วงมาแล้วการเพาะปลูกในบริเวณนั้นเสียหายมากผิดปกติ 

หรือทําการเพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณายกเว้นหรือ
ลดภาษีบํารุงทอ้งที่ให้ได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  
มาตรา ๒๓ ทวิ ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะโดยรับประโยชน์ตอบแทน  อาจได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ได้เฉพาะที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๔ 
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสํารวจ 

                    
  

มาตรา ๒๔ ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงตาม
แบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีที่ที่ดินอยู่นอกเขตเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรจะกําหนดให้เจ้าพนักงาน
สํารวจทําการสํารวจแล้วยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดินเป็นรายแปลงที่ทําการสํารวจก็ได้ 

  
มาตรา ๒๕ ถ้าบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาย เป็นผู้ไม่อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยเรื่องสาบสูญ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาท  ผู้รับมอบ
อํานาจผู้ครอบครองทรัพย์สิน ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้จัดการทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 

  
มาตรา ๒๖ ถ้าเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล ให้ผู้จัดการหรือผู้แทนอ่ืนของนิติบุคคลนั้น มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ตามมาตรา ๒๔ 
  
มาตรา ๒๗ ถ้าบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันใน

การปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ 
  
มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการสํารวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ให้เจ้า

พนักงานสํารวจกําหนดวันเวลาที่จะทําการสํารวจและปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่นั้น และให้เจ้าของ
ที่ดินหรือผู้แทนมีหน้าที่ชี้เขตและแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินตามกําหนดวันเวลานั้น  และให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสํารวจ
เพ่ือการนั้นตามสมควร 

ถ้าเจ้าของที่ดินหรือผู้แทนไม่มาชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน หรือชี้เขตหรือแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน
ขาดจากจํานวนที่เป็นจริง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสํารวจเจ้าพนักงานสํารวจมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือ
สถานที่ที่เก่ียวข้องในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการ เพ่ือทําการสํารวจตามที่เห็นว่าถูกต้องได้ 

  
มาตรา ๒๙ แบบแสดงรายการที่ดินสําหรับที่ดินในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้ยื่นต่อเจ้า

พนักงานประเมิน ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินของผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่ตั้งอยู่  หรือสถานที่อ่ืนที่
ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดโดยประกาศล่วงหน้าไว้ ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  
มาตรา ๓๐ แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๙ ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของปี

แรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ 
แบบแสดงรายการที่ดินที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาสี่ปีนั้น 
  
มาตรา ๓๑ บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้

เปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือนับแต่วันที่จํานวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกําหนดให้เจ้าพนักงานสํารวจทําการสํารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให้เจ้าของที่ดินแจ้งต่อเจ้าพนักงานสํารวจ
ภายในกําหนดเวลาเช่นเดียวกัน และให้เจ้าพนักงานสํารวจยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 
๒๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน 



มาตรา ๓๒ เจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนตามมาตรา  ๒๒ 
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินผู้นั้นแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือนับแต่วันที่มี
เหตุอย่างอ่ืนทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนแปลง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดให้เจ้าพนักงานสํารวจทํา
การสํารวจตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ก็ให้เจ้าของที่ดินแจ้งต่อเจ้าพนักงานสํารวจภายในกําหนดเวลาเช่นเดียวกัน และให้
เจ้าพนักงานสํารวจแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา ๒๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๕ 
การชําระภาษีบํารุงท้องที่ 

                    
  

มาตรา ๓๓ ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปีแรกของการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา  
๑๖ หรือของปีที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ตามมาตรา ๑๗ ให้เจ้าพนักงานประเมินคํานวณภาษีบํารุงท้องที่และ
แจ้งการประเมินภายในเดือนมีนาคมแรกหลังจากการตีราคาปานกลางของที่ดินตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลที่ไม่มีกํานัน ให้เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการ
ประเมินเป็นหนังสือไปยังผู้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ 

(๒) ในกรณีที่ที่ดินอยู่นอกเขตเทศบาลที่มีกํานัน ให้เจ้าพนักงานประเมินปิดประกาศแจ้งการประเมินไว้ 
ณ ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และท่ีทําการผู้ใหญ่บ้าน 

การประเมินภาษีบํารุงท้องที่ที่เจ้าพนักงานประเมินคํานวณไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่สําหรับในปีต่อไปจนครบรอบระยะเวลาสี่ปีตามมาตรา ๒๑ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินไม่อาจคํานวณภาษีบํารุงท้องที่และแจ้งการประเมินภายในเดือนมีนาคม ก็
ให้แจ้งการประเมินภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าวได้ 

  
มาตรา ๓๔ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่นําเงินไปชําระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินของผู้เสียภาษีบํารุงท้องที่ตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดโดยประกาศ
ล่วงหน้าไว้ ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  
มาตรา ๓๔ ทวิ การชําระภาษีบํารุงท้องที่นั้น ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการนี้ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว เว้นแต่การชําระภาษีตามวรรคสอง 
การชําระภาษีบํารุงท้องที่จะชําระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรอง 

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสถานที่ตามมาตรา ๓๔ ก็ได้ โดยสั่งจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ หรือชําระ
โดยผ่านธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําหนด และให้ถือว่าวันส่งทางไปรษณีย์ 
วันชําระผ่านธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนด เป็นวันชําระภาษี 

  
มาตรา ๓๕ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินตามมาตรา  ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ หรือ

ภายหลังเดือนมีนาคมตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม ให้ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 

  
มาตรา ๓๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาชําระภาษีบํารุงท้องที่ตาม

มาตรา ๓๕ ออกไปอีกได้ตามความจําเป็นแก่กรณี 
  
มาตรา ๓๖ ทวิ ถ้าเงินภาษีบํารุงท้องที่ที่ต้องชําระภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 

แล้วแต่กรณี มีจํานวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะขอผ่อนชําระเป็นสามงวดๆ ละเท่าๆ กันก็ได้ โดยแจ้ง
เป็นหนังสือให้บุคคลตามมาตรา ๓๕ ทราบก่อนการชําระภาษีงวดที่หนึ่ง 

การผ่อนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ต้องชําระงวดที่หนึ่งตามกําหนดเวลาตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
แล้วแต่กรณี งวดที่สองต้องชําระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่หนึ่ง  และงวดที่สามต้องชําระภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชําระงวดที่สอง 



ถ้าผู้ขอผ่อนชําระภาษีผู้ใดไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่งวดใดงวดหนึ่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้
เจ้าของที่ดินหมดสิทธิที่จะชําระภาษีเป็นงวดและให้นําความในมาตรา ๔๕ (๔) มาใช้บังคับสําหรับงวดที่ยังไม่ชําระ 

  
มาตรา ๓๗ ถ้าภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินของเจ้าของเดียวกันในตําบลเดียวกันมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งบาท 

เป็นอันไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินแปลงนั้น 
  
มาตรา ๓๘ ภาษีบํารุงท้องที่จํานวนใดที่เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งหรือประกาศการประเมินแล้ว  ถ้า

มิได้ชําระภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือเป็นภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ 
  
มาตรา ๓๙ เมื่อกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองของเจ้าของที่ดินได้โอนตกไปยังบุคคลอ่ืน  ให้ผู้รับโอนมี

หน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมเสียภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระไม่เกินห้าปี รวมทั้งปีสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน
ด้วย ส่วนภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระเกินห้าปีคงอยู่ในความรับผิดของเจ้าของที่ดินเดิม 

ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับแก่ผู้รับโอนซึ่งได้กรรมสิทธิ์มาในการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาลหรือ
คําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย หรือคําสั่งขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าที่เ พ่ือการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระให้นายอําเภอ  หรือ

นายกเทศมนตรี มีอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกเจ้าของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งบัญชีหรือเอกสารมา

ตรวจสอบ 
(๒) สั่งให้เจ้าของที่ดินหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเท่าที่จําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษี

บํารุงท้องที่ค้างชําระ 
ถ้าเจ้าของที่ดินหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ยอมปฏิบัติการตาม (๑) หรือ (๒) ให้นายอําเภอหรือ

นายกเทศมนตรีมีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีบํารุงท้องที่ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการเพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ  หรือตรวจสอบ 
ตรวจค้นบัญชี หรือเอกสาร หรือยึดอายัดบัญชี หรือเอกสาร 

  
มาตรา ๔๑ ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชําระภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ อาจถูกยึดอายัด หรือขาย

ทอดตลาดเพ่ือนําเงินมาชําระภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ โดยให้นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเป็น
หนังสือยึด อายัด หรือขายทอดตลาดได้ แต่คําสั่งเช่นว่านั้นจะออกได้ก็แต่โดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์จะกระทํามิได้ในระหว่างระยะเวลาที่ให้อุทธรณ์ได้ตามมาตรา  ๔๙ 
หรือมาตรา ๕๒ และตลอดเวลาที่ทําการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด 

คําสั่งยึดจะกระทําได้เมื่อได้ส่งคําเตือนเป็นหนังสือให้เจ้าของที่ดินชําระภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่รับหนังสือนั้นโดยวิธีการส่งหนังสือตามมาตรา ๑๒ 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือให้ได้รับชําระภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระนั้น ให้นํา
วิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๒ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้น ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึดอายัด หรือขายทอดตลาด 

เหลือเท่าใดให้ชําระเป็นค่าภาษีบํารุงท้องที่ ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของที่ดิน 
  



มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้แล้ว ถ้าได้มีการชําระเงินค่าใช้จ่ายในการยึดหรืออายัด 
และค่าภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ก็ให้นายอําเภอ  หรือนายกเทศมนตรีสั่งถอนคําสั่ง
ยึดหรืออายัดนั้น 

  
มาตรา ๔๔ ผู้ใดเสียภาษีบํารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย หรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ

ได้รับเงินคืน 
การขอรับเงินคืนให้ยื่นคําร้องต่อนายอําเภอสําหรับนอกเขตเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีสําหรับในเขต

เทศบาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีบํารุงท้องที่หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ในการนี้ให้ผู้
ยื่นคําร้องส่งเอกสาร หลักฐาน หรือคําชี้แจงใดๆ ประกอบคําร้องด้วย 

การสั่งคืนภาษีบํารุงท้องที่ให้เป็นอํานาจของนายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณี 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๖ 
เงินเพ่ิม 

                         
  

มาตรา ๔๕ ให้เจ้าของที่ดินเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่  ในกรณีและอัตรา
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจํานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีบํารุงท้องที่ เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบ
ถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ 

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้
เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการ
ที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 

(๓) ชี้เขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษี
บํารุงท้องที่ลดน้อยลง ให้เสียเงินเพ่ิมอีกหนึ่งเท่าของภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม 

(๔) ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละยี่สิบสี่ต่อปีของจํานวนเงินที่ต้อง
เสียภาษีบํารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไม่ให้นําเงินเพ่ิมเติมตาม (๑) (๒) หรือ (๓) มาคํานวณเพ่ือเสีย
เงินเพ่ิมตาม (๔) ด้วย 

  
มาตรา ๔๖ เงินเพ่ิมให้ถือว่าเป็นภาษีบํารุงท้องที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๗ 
เจ้าพนักงานประเมิน 

                    
  

มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในที่ดินหรือสถานที่ที่เก่ียวข้องแก่การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่

ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการ เพ่ือสอบถามบุคคลใดๆ หรือตรวจสอบ ตรวจค้นบัญชี
หรือเอกสารหรือยึด อายัดบัญชี หรือเอกสารเพ่ือทราบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ได้ปฏิบัติการถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไม่ 

(๒) มีหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือส่งบัญชีหรือ
เอกสารมาตรวจสอบ 

  
มาตรา ๔๘ เมื่อปรากฏว่าเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการ

ที่ดินตามมาตรา ๒๔ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
ประเมินได้ทราบว่าเจ้าของที่ดินยังมิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๘ 
อุทธรณ์ 

                         
  

มาตรา ๔๙ เจ้าของที่ดินผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบํารุงท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง 
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้เสนออุทธรณ์นั้นตามลําดับจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้รอ

คําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคําพิพากษาของศาล 
  
มาตรา ๕๐ เพ่ือการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจมีหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์หรือบุคคล

ใดๆ มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดง 
ผู้อุทธรณ์คนใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกที่ออกตามมาตรานี้ หรือไม่ยอมให้ถ้อยคําโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยกอุทธรณ์นั้นเสีย 
  
มาตรา ๕๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งคําวินิจฉัย

อุทธรณ์เป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานประเมิน 
  
มาตรา ๕๒ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วัน

ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยกอุทธรณ์ตามความในมาตรา ๕๐ วรรคท้าย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

                         
  

มาตรา ๕๓ ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วย
ถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท้องที่  ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

  
มาตรา ๕๔ ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
  
มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๗ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
  
มาตรา ๕๖ ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๕๐ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
ความในวรรคก่อนมิให้ใช้บังคับแก่ผู้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๐ 
  
มาตรา ๕๗ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้านายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณี เห็นว่า

ผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจําคุก ให้มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่
นายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีกําหนดภายในสามสิบวัน คดีนั้นเป็นอันเสร็จเด็ดขาด 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้ว ไม่ชําระเงินค่าปรับภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ดําเนินคดีต่อไป 

  
มาตรา ๕๘ เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

แล้วแต่ความผิดนั้นจะเกิดข้ึนในท้องที่ใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
                         

  
มาตรา ๕๙ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา ๓ ให้คงใช้บังคับได้ในการเก็บภาษี

บํารุงท้องที่ จํานวนพุทธศักราชต่าง ๆ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

บัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องที่ 
ตามมาตรา ๗ 

  

ชั้น ราคาปานกลางของที่ดิน 
ภาษีไร่ละ 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

๑ ไม่เกินไร่ละ     ๒๐๐ บาท - ๕๐ (๑ )  ที่ ดิ น ที่ ใ ช้
ประกอบการกสิกรรม
เ ฉ พ า ะ ป ร ะ เ ภ ท
ไม้ ล้ มลุ ก ให้ เ สี ย กึ่ ง
อัตรา แต่ถ้าเจ้าของ
ที่ ดิ นประกอบการ
ก สิ ก ร ร ม ป ร ะ เ ภ ท
ไ ม้ ล้ ม ลุ ก นั้ น ด้ ว ย
ตนเอง ให้เสียอย่างสูง
ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 
(๒) ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่าง
เปล่ าหรื อ ไม่ ไ ด้ ทํ า
ประโยชน์ตามควรแก่
สภาพของที่ดินให้เสีย
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเท่า 

๒ เกินไร่ละ        ๒๐๐ บาท ถึงไร่ละ       ๔๐๐ บาท ๑ - 
๓ เกินไร่ละ        ๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ       ๖๐๐ บาท ๒ - 
๔ เกินไร่ละ        ๖๐๐ บาท ถึงไร่ละ       ๘๐๐ บาท ๓ - 
๕ เกินไร่ละ        ๘๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๑,๐๐๐ บาท ๔ - 
๖ เกินไร่ละ     ๑,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๑,๒๐๐ บาท ๕ ๕๐ 
๗ เกินไร่ละ     ๑,๒๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๑,๔๐๐ บาท ๗ - 
๘ เกินไร่ละ     ๑,๔๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๑,๖๐๐ บาท ๘ - 
๙ เกินไร่ละ     ๑,๖๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๑,๘๐๐ บาท ๙ - 

๑๐ เกินไร่ละ     ๑,๘๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๒,๐๐๐ บาท ๑๐ - 
๑๑ เกินไร่ละ     ๒,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๒,๒๐๐ บาท ๑๑ - 
๑๒ เกินไร่ละ     ๒,๒๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๒,๔๐๐ บาท ๑๒ - 
๑๓ เกินไร่ละ     ๒,๔๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๒,๖๐๐ บาท ๑๓ - 
๑๔ เกินไร่ละ     ๒,๖๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๒,๘๐๐ บาท ๑๔ - 
๑๕ เกินไร่ละ     ๒,๘๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๓,๐๐๐ บาท ๑๕ - 
๑๖ เกินไร่ละ     ๓,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๓,๕๐๐ บาท ๑๗ ๕๐ 
๑๗ เกินไร่ละ     ๓,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๔,๐๐๐ บาท ๒๐ - 
๑๘ เกินไร่ละ     ๔,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๔,๕๐๐ บาท ๒๒ ๕๐ 
๑๙ เกินไร่ละ     ๔,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๕,๐๐๐ บาท ๒๕ - 
๒๐ เกินไร่ละ     ๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๕,๕๐๐ บาท ๒๗ ๕๐ 
๒๑ เกินไร่ละ       ๕,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๖,๐๐๐ บาท ๓๐ - 
๒๒ เกินไร่ละ       ๖,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๖,๕๐๐ บาท ๓๒ ๕๐ 



ชั้น ราคาปานกลางของที่ดิน 
ภาษีไร่ละ 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

๒๓ เกินไร่ละ       ๖,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๗,๐๐๐ บาท ๓๕ - 
๒๔ เกินไร่ละ     ๗,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๗,๕๐๐ บาท ๓๗ ๕๐ 
๒๕ เกินไร่ละ     ๗,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๘,๐๐๐ บาท ๔๐ - 
๒๖ เกินไร่ละ     ๘,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๘,๕๐๐ บาท ๔๒ ๕๐ 
๒๗ เกินไร่ละ     ๘,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๙,๐๐๐ บาท ๔๕ - 
๒๘ เกินไร่ละ     ๙,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ    ๙,๕๐๐ บาท ๔๗ ๕๐ 
๒๙ เกินไร่ละ     ๙,๕๐๐ บาท ถึงไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๕๐ - 
๓๐ เกินไร่ละ   ๑๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๕๕ - 
๓๑ เกินไร่ละ   ๑๕,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๖๐ -   
๓๒ เกินไร่ละ   ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๖๕ -   
๓๓ เกินไร่ละ   ๒๐,๐๐๐ บาท ถึงไร่ละ ๒๕,๐๐๐ บาท ๗๐ -   
๓๔ เกินไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ให้เสียภาษีไร่ละ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก ให้เสีย

ภาษี ๗๐ บาท 
(๒) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินส่วนที่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

ให้เสียทุกๆ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท เศษของ 
๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้ถือเป็น ๑๐,๐๐๐ 
บาท ถ้าไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ให้ปัดทิ้ง 

      

  
หมายเหตุ   (๑) ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ 
                   (ก) เศษของไร่ให้คิดในอัตราลดลงตามส่วน 
                   (ข) เศษของหนึ่งตารางวา ให้ปัดทิ้ง 
              (๒) เมื่อคํานวณภาษีแล้ว เศษของ ๑๐ สตางค์ ให้ปัดทิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประมวลรัษฎากรได้บัญญัติให้กรมสรรพากร
เป็นผู้ควบคุมจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ แต่ให้กันไว้ต่างหากเพ่ือใช้จ่ายในการบํารุงท้องที่ในเขตท้องถิ่นนั้นๆ จึงสมควรมอบ
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่เสียเอง 
  
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

  
มาตรา ๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจประกาศขยายกําหนดเวลาการยื่นรายงานการตี

ราคาปานกลางของที่ดิน ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ สําหรับการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินรอบระยะเวลาสี่ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐ ในเขตกรุงเทพมหานครออกไปอีกได้ตามความจําเป็นแก่
กรณ ี

  
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ 
๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้จัดตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นโดยมีการบริหารราชการแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ  ทําให้การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บภาษีบํารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่มีข้อขัดข้อง  จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่เก่ียวกับการเก็บภาษีบํารุงท้องที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  
ม า ต ร า  ๒  พ ร ะ ร า ช กํ า ห น ด นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ถั ด จ า ก วั น ป ร ะ ก า ศ ใ น 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชกําหนดนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๑ ให้บรรดากฎกระทรวงที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกําหนดนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกําหนดนี้ 

  
มาตรา ๑๒ บรรดาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดนี้ นอกจากมาตรา ๔๕ (๔) ให้คงใช้บังคับได้ในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือพึงชําระ
ก่อนวันที่บทบัญญัติแห่งพระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชกําหนดนี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงอัตราภาษีบํารุงท้องที่ 
และหลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเป็นรีบด่วนในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
  



พระราชกําหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กําหนดไว้สําหรับการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี  พ.ศ. 
๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินตาม

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้กําหนดไว้สําหรับการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

  
มาตรา ๔ ให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง 

พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยให้ถือราคาที่กําหนดตาม
มาตรานี้เป็นการตีราคาปานกลางของที่ดินตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

  
มาตรา ๕ ให้ขยายกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือชําระภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 

๒๕๒๕ ออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  
มาตรา ๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ผู้ใดชําระภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี  พ.ศ. 

๒๕๒๕ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ เกินจํานวนที่ตนต้องเสีย ให้ผู้นั้นยื่นหลักฐานการชําระภาษีดังกล่าว
เพ่ือขอรับภาษีส่วนที่เกินคืน ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 

เมื่อหัวหน้าเขต นายอําเภอ หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณีได้ตรวจสอบหลักฐานว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษี
บํารุงท้องที่ชําระภาษีเกินจํานวนที่ตนต้องเสียจริง ให้คืนภาษีส่วนที่เกินภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีบํารุงท้องที่ยื่นคําขอรับภาษีส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระ

ราชกําหนดนี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีการกําหนดราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหม่
เพ่ือประโยชน์ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ นั้น ปรากฏว่าประชาชนจะต้องเสีย
ภาษีบํารุงท้องที่เพ่ิมขึ้นจากจํานวนที่เคยเสียเดิมมาก อันเป็นผลจากวิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมตามสภาพและทําเลของที่ดินในแต่ละแห่ง  เมื่อได้คํานึงถึงภาระภาษีที่ประชาชน
จะต้องได้รับเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไปในปัจจุบันยังไม่คลี่คลายจึงเห็นสมควรที่จะผ่อน
คลายความเดือดร้อนที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นการชั่วคราว  โดย
กําหนดให้ใช้ราคาปานกลางของที่ดินตามที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินได้กําหนดไว้สําหรับการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่สําหรับภาษีปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และในปีต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุง
ท้องที่ที่เกี่ยวกับวิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ซึ่งต้องใช้เวลาตระเตรียมการพอสมควร 
นอกจากนี้ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงการคํานวณภาษีบํารุงท้องที่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องขยายระยะเวลา
สําหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 
๒๕๐๘ สําหรับการเสียภาษีปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วย และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอัน
เกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
  
พระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



มาตรา ๖ ให้ยกเลิกราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินตาม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้กําหนดไว้สําหรับการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 

  
มาตรา ๗ ให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง 

พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช้เป็นราคาปานกลางในการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหม่สําหรับ
รอบระยะเวลาสี่ปีต่อไป ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

  
มาตรา ๘ แบบแสดงรายการที่ดินที่ได้ยื่นไว้แล้วและใช้ได้สําหรับการเสียภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี  พ.ศ. 

๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้ถือว่าเป็นแบบแสดงรายการที่ดินที่ได้ยื่นไว้แล้วและใช้ได้สําหรับการเสียภาษีบํารุงท้องที่
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ด้วย 

  
มาตรา ๙ ผู้ที่เสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปแล้วก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับเกิน

จํานวนที่ตนต้องเสีย ให้มีสิทธิได้รับเงินส่วนที่เกินคืน 
การคืนเงินส่วนที่เกินให้เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และให้

คืนเงินดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ยื่นคําขอรับเงินส่วนที่เกินคืน 
  
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชกําหนดนี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่เอ้ืออํานวย
ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงภาษีบํารุงท้องที่ในลักษณะที่จะทําให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องรับภาระภาษีเพ่ิมขึ้น จึง
สมควรให้นําเอาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ มาใช้ใน
การประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ไปก่อน และให้ผู้ที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ที่ชําระภาษีดังกล่าวภายใน
เวลาที่กําหนดสามารถขอผ่อนชําระเป็นงวดๆ ได้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเสียภาษีบํารุง
ท้องที่ ประกอบกับวิธีการชําระภาษีบํารุงท้องที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรและอัตราเงินเพ่ิมภาษีบํารุงท้องที่ยังไม่เหมาะสม  
สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 
  
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดให้มีองค์การบริหารส่วนตําบลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอีกประเภทหนึ่ง  
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้ครอบคลุมถึงการเก็บภาษีบํารุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล นอกจากนี้โดยที่ถ้อยคําเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น ในกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่มีใช้อยู่หลายคําตาม
รูปแบบของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่หลากหลาย สมควรปรับปรุงถ้อยคําดังกล่าวเพ่ือให้ครอบคลุมถึงราชการส่วน
ท้องถิ่นทุกประเภท จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 



เกร็ดความรู ้

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 
1.ภาษีบํารุงท้องที่คืออะไร 
ภาษีบํารุงท้องที่หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าภาษีท่ีดินหรือภาษีดอกหญ้า เป็นภาษีท่ีเรียกเก็บจาก 
ที่ดิน ภาษีท่ีจัดเก็บโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 
2.ใครเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ 
บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีหน้าที่เสียภาษี 
บํารุงท้องที่ 
3.จะขอรับแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องที่ได้ที่ไหน 
แบบพิมพ์แสดงรายการที่ดินเพ่ือเสียภาษีบํารุงท้องที่หรือเรียกย่อๆว่า แบบ ภบท.5 จะขอรับ ฟรี ได้ 
ณ ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตําบลนาดอกคํา 
4. แบบแสดงรายการที่ดินเพ่ือเสียภาษีบํารุงท้องที่ (ภบท.5) จะต้องยื่นเมื่อไร และยื่นที่ไหน 
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท้องที่(ภบท.5) จะต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
ภายในเดือน มกราคม ของทุกปีที่มีการตีราคาปานกลาง ตามปกติจะมีการตีราคาปานกลางที่ดินใหม่ทุกๆ4 ปี 
กรณีเจ้าของที่ดินได้รับกรรมสิทธิ์ใหม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์นั้น 
5. เจ้าของที่ดินหลายแปลงอยู่ต่างท้องถิ่นและเจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยหลายแห่งจะขอลดหย่อนภาษีบํารุง 
ท้องที่กรณีใช้ที่ดินปลูกสร้างบ้านพักอาศัยได้ทุกแปลงหรือไม่ 
การลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินที่ใช้ปลูกบ้านพักอาศัยได้ในที่ดินแปลงเดี่ยว ถ้าในกรณี 
เจ้าของที่ดินมีท่ีดินหลายแปลงอยู่เนื้อที่ใกล้เคียงหรือติดต่อกันและอยู่ในหน่วยเดียวกัน จะลดหย่อนได้เพียง 
100 ตารางวา แต่ถ้ามีท่ีดินหลายแปลงอยู่ห่างกันหรือคนละหน่วยจะต้องขอลดหย่อนแปลงใดแปลงหนึ่ง 
เท่านั้น 
6. ภาษีบํารุงท้องที่ประจําปีจะต้องชําระเมื่อใด 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่จะต้องชําระภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกๆปี ในกรณีเจ้าของที่ดิน 
โอนกรรมสิทธ์หรือแบ่งแยกดินให้ผู้อ่ืน ผู้ได้รับกรรมสิทธิ์จะต้องยื่นแบบแจ้งรายการเสียที่ดินภายใน 30 วัน นับ 
แต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์นั้น 
7. ถ้าไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอย่างไร 
ไม่ชําระค่าภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนดต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ 
ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ 
8. เมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปให้ผู้อ่ืน ผู้โอนและผู้รับโอนมีหน้าที่อย่างไร 
ในกรณีดังกล่าวผู้โอนและผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมีหน้าที่ร่วมกับเจ้าของที่ดินเดิมเสียภาษีบํารุงท้อง 
ที ที่ค้างชําระไม่เกิน 5 ปี 
9. ผู้เสียภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการพนักงานประเมินมีอํานาจบังคับแจ้งการประเมินหรือไม่ 
เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่เจ้าพนักงาน 
ประเมินทราบว่าเจ้าของที่ดินมิได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
 
 



เอกสารที่ใช้ติดต่อ 
1.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
2.ใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องที่ ปีที่ผ่านมา 

 
ขั้นตอนการให้บริการ 
1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ 
 
 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 
เอกสารที่ใช้ติดต่อ 
1.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
2.ใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องที่ ปีที่ผ่านมา 

 
ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ 

 
ยื่นแบบประเมินภาษี  
มกราคม - เมษายน ของทุกปี 

 


