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พระราชบัญญัต ิ
ภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
--------- 

 
           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
   ใหไว ณ วันที ่๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
              เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ี 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี (ฉบบั 
ท่ี ๓) พ.ศ ๒๕๔๓" 
 
  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก. ๒๕๔๓/๑๖ก/๓๔/๗ มีนาคม ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  
พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๑๐  ภาษีบํารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินใด นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
  ภาษีบํารุงทองที่ที่เก็บจากที่ดินในเขตจังหวัดซึ่งอยูนอกเขตองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น" 
 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกมาตรา ๑๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 
  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๑๔  ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งใหมี 
หนาท่ีพิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการนั้นใหประกอบดวยบุคคล 
ในทองท่ีดังตอไปน้ี 
  (๑) ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ปลัดจังหวัด  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนายอําเภอทองที ่ผูซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย 
หน่ึงคน และผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งไดรับเลือกจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๒) ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ประกอบดวย ปลัดจังหวัด  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนายอําเภอทองที ่ผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหารทองถิ่น 
มอบหมายหนึง่คน และผูทรงคุณวุฒิสองคนซ่ึงไดรับเลือกจากสภาทองถ่ิน" 
 
  มาตรา ๖  ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติภาษี 
บํารงุทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
ภาษีบํารงุทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๑) ถาเปนท่ีดินนอกเขตเทศบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหาไร แตจะนอย 
กวาสามไรไมไดท้ังน้ี ตามที่กําหนดในขอบัญญัติจังหวัด หรือขอบังคับตําบล แลวแตกรณี" 
 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  
พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๒๙  แบบแสดงรายการที่ดินสําหรับที่ดินในเขตองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นใดใหยื่นตอเจาพนักงานประเมิน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที ่
ท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีต้ังอยู หรือสถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนดโดยประกาศ 
ลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน" 
 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุง 
ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๓๔  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่นําเงินไปชําระตอพนักงาน 
เจาหนาที ่ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีท่ีดินของผูเสียภาษีบํารุงทองท่ีต้ังอยู   
หรือสถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนดโดยประกาศลวงหนาไว ณ สํานักงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมนอยกวาสามสิบวัน" 
 
  มาตรา ๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษี 
บํารงุทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 
  "มาตรา ๓๔ ทวิ  การชําระภาษีบํารุงทองที่นั้น ใหถือวาเปนการสมบูรณเมื่อ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไดรับใบเสร็จรับเงินที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการนี้ไดลงลายมือชื่อรับเงินแลว เวนแต 
การชําระภาษีตามวรรคสอง 
  การชําระภาษีบํารุงทองที่จะชําระโดยการสงธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร 
หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังสถานท่ีตามมาตรา ๓๔ ก็ได โดยส่ัง 
จายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ หรือชําระโดยผานธนาคาร หรือโดยวิธีอื่นตาม 
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด และใหถือวาวันสงทางไปรษณีย วันชําระ 
ผานธนาคาร หรือวันชําระโดยวิธีอื่นตามที่กําหนด เปนวันชําระภาษี" 
 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุง 
ทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที ่(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๑๖ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๕๘  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนรายไดขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตความผิดนั้นจะเกิดขึ้นในทองที่ใด" 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
          ชวน หลีกภัย 
         นายกรัฐมนตร ี
 
-------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดใหมีองคการบริหารสวนตําบล 
และเปนราชการสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่ง สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยภาษี 
บํารุงทองที่ใหครอบคลุมถึงการเก็บภาษีบํารุงทองที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบล นอกจาก 
นี้โดยที่ถอยคําเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่น ในกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีมีใชอยูหลาย 
คําตามรูปแบบของราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีอยูหลากหลาย สมควรปรับปรุงถอยคําดังกลาวเพื่อ 
ใหครอบคลุมถึงราชการสวนทองถิ่นทุกประเภท  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
สุนันทา/แกไข 
๒๖/๑๒/๔๔ 
A+B(C)         
 
 


