การชําระภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุงทองที่
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
ภาษีบํารุงทองที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บํารุงทองที่
ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก ที่ดินที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ
สิทธิครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดินและ
พื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ําดวย โดยไมเปนที่ดินที่เจาของที่ดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน
ที่ดินที่เจาของที่ดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ไดแก
1. ที่ดินที่เปนที่ตั้งพระราชวังอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
2. ที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือที่ดินของรัฐที่ใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน
3. ที่ดินของราชการสวนทองที่ใชในกิจการของราชการสวนทองถิ่นหรือสาธารณะโดยมิไดหาผลประโยชน
4. ที่ดินที่ใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบศาสนกิจ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน
6. ที่ดินที่เปนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน
7. ที่ดินที่ใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือน ที่ตองดเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแลว
9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เปนเจาของที่ดินยินยอมใหทางราชการใชเพื่อสาธารณะประโยชน
10. ที่ดินที่ตั้งขององคการสหประชาชาติทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศ
อื่น ในเมื่อประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง
11. ที่ดินที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน
12. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใด มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับปนั้น
กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ใหเจาของที่ดินซึ่งมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ สํานักงานขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน
แบบแสดงรายการที่ไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปรอบระยะเวลา 4 ปนั้น
อัตราการเสียภาษีและการคํานวณภาษี
อัตราภาษี
1. อัตราภาษีบํารุงทองที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน 34 อัตรา
2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรละ 30,000 บาทใหเสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรกเสีย
ภาษี 70 บาท
3. สวนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท
4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุก
- เสียกึ่งอัตรา
- ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 5 บาท
- ที่ดินวางเปลา เสียเพิ่ม 1 เทา
การคํานวณภาษี
ภาษีบํารุงทองที่ คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่กําหนดขึ้นเพื่อใช
ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี
เนื้อที่ดินเพื่อคํานวณภาษี (ไร) = เนื้อที่ถือครอง – เนื้อที่เกณฑลดหยอน
คาภาษีตอไร = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ทาย พ.ร.บ.ฯ

หลักฐานที่ใชประกอบในการเสียภาษี
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3.หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท
4. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน น.ส.3
5. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)
6. หนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ผูอื่นมาทําการแทน
กรณีที่เปนการเสียภาษีในปที่ไมใชปที่ยื่นแบบ ภบท.5 ใหนํา ภบท.5 ทอนที่มอบใหเจาของที่ดิน หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทายมาดวย
ขั้นตอนในการติดตอขอชําระภาษี
1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผูที่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มกี ารตีราคาปานกลาง
ที่ดิน
1) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอ
เจาหนาที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.9 หรือ ภบท.10)
ใหผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม
3) ผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณีไดรับใบแจง
การประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแจงประเมิน
2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีที่เปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
1) เจาของที่ดินที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเปนผูไดรับโอนที่ดินขึ้นใหม ตองมายื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน หรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงที่เนื้อที่ดินตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ ภบท.5 หรือ ภบท. 8 แลวแตกรณี
2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนตอไปจํานวนเทาใด

3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือ
มีเหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองที่เปลี่ยนแปลงไป
1) เจาของที่ดนิ ยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
2) เจาพนักงานประเมินการออดใบรับให
3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาหนาที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป
เงินเพิ่ม
เจาของที่ดินผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ตองเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
1.ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่เวนแต
กรีที่เจาของที่ดินไดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจาพนักงานประเมินจะไดรับแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น
ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ลดนอยลง ใหเสียเงิน
เพิ่มรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองที่ที่ตองประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีเจาของที่ดินไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการที่ดินใหถูกตองกอนที่เจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน
3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไมชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละ 24 ตอป ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษี
บํารุงทองที่เศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน และไมนําเงินเพิ่มตาม ขอ 1- ขอ 4 มารวมคํานวณดวย
บทกําหนดโทษ
1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงเพื่อหลีกเลียงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 ป หรือ
ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไม
เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

3. ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหนาที่เพื่อการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่ คาง
ชําระ หรือขัดขวางเจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใชถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให
ปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองที่คางชําระหรือไมมาใหถอยคําหรือใบสง
เอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การลกหยอน / การยกเวน / การลดภาษี
การลกหยอนภาษี มาตรา 22
บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยูในจังหวัดเดียวกัน และใชที่ดินนั้น เปนที่
อยูอาศัยของตน เปนที่เลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้
1) เขตองคการบริหารสวนจังหวัด ใหลดหยอน 3-5 ไร
2) เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอน 200-400 ตารางวา
3) เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยา ใหลดหยอน 50-100 ตารางวา
4) ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอน ดังตอไปนี้
- ทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอน 50-100 ตารางวา
- ทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอน 100 ตารางวา – 1 ไร
- ทองที่ชนบท ใหลดหยอน 3-5 ไร
บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับลดหยอนรวมกัน ตามหลักเกณฑขางตน การลดหยอน
ใหลดหยอนสําหรับที่ดินในจังหวัดเดียวกัน
การยกเวน การลดภาษี มาตรา 23
1. ปที่ลวงมาที่ดินที่ใชเฉพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ
2. เพาะปลูกไมไดดวยเหตุพนวิสัย
3. ผูวา ราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวน หรือลดภาษีไดตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

การอุทธรณ การฟองศาล
ถาเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็น
วาการปนระเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี
การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองที่ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด ใหขอคํา
วินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล
ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วัน วันนับแตวันที่ไดรับคําแจง
วินิจฉัยอุทธรณ
การขอคืนภาษีบํารุงทองที่
ผูที่เสียภาษีบํารุงทองที่โดยไมมีหนาที่ตองเสียเกินกวาที่ควรจะตองเสียผูนั้นมีสิทธิขอรับคืนภายใน 1 ปไดโดย
ยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันที่เสียภาษีบํารุงทองที่

