
การชําระภาษีบํารุงทองท่ี

ภาษีบํารุงทองท่ี

การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี

ภาษีบํารุงทองท่ี หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดิน ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบัญชีอัตราภาษี
บํารุงทองท่ี

ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก ท่ีดินท่ีเปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือ
สิทธิครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ท่ีดินท่ีตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก พ้ืนท่ีดินและ
พ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย โดยไมเปนท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไดรับการยกเวนภาษีหรืออยูในเกณฑลดหยอน

ท่ีดินท่ีเจาของท่ีดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี ไดแก

1. ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งพระราชวังอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

2. ท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดหา
ผลประโยชน

3. ท่ีดินของราชการสวนทองท่ีใชในกิจการของราชการสวนทองถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดหาผลประโยชน

4. ท่ีดินท่ีใชเฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ

5. ท่ีดินท่ีใชเฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ท่ีดินท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของวัดไมวาจะใชประกอบศาสนกิจ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือท่ีศาลเจาโดยมิไดหาผลประโยชน

6. ท่ีดินท่ีเปนสุสาน หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรับประโยชนตอบแทน

7. ท่ีดินท่ีใชในการรถไฟ การประปา การไฟฟา หรือการทาเรือของรัฐ หรือใชเปนสนามบินของรัฐ

8. ท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือน ท่ีตองดเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว

9. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะสวนท่ีเปนเจาของท่ีดินยินยอมใหทางราชการใชเพ่ือสาธารณะประโยชน

10. ท่ีดินท่ีตั้งขององคการสหประชาชาติทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศ
อ่ืน ในเม่ือประเทศไทยมีขอผูกพันใหยกเวนตามอนุสัญญาหรือความตกลง

11. ท่ีดินท่ีตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน

12. ท่ีดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง



ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี

ผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีสําหรับปนั้น

กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ใหเจาของท่ีดินซึ่งมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ียื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) ณ สํานักงานขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ีซึ่งท่ีดินนั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของปแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน

แบบแสดงรายการท่ีไดยื่นไวนั้นใชไดทุกปรอบระยะเวลา 4 ปนั้น

อัตราการเสียภาษีและการคํานวณภาษี

อัตราภาษี

1. อัตราภาษีบํารุงทองท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบงเปน 34 อัตรา

2. ราคาปานกลางท่ีดินเกินไรละ 30,000 บาทใหเสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรกเสีย
ภาษี 70 บาท

3. สวนท่ีเกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท

4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุก

- เสียก่ึงอัตรา

- ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 5 บาท

- ท่ีดินวางเปลา เสียเพ่ิม 1 เทา

การคํานวณภาษี

ภาษีบํารุงทองท่ี คํานวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช
ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี

เนื้อท่ีดินเพ่ือคํานวณภาษี (ไร) = เนื้อท่ีถือครอง – เนื้อท่ีเกณฑลดหยอน

คาภาษีตอไร = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ทาย พ.ร.บ.ฯ



หลักฐานท่ีใชประกอบในการเสียภาษี

1. บัตรประจําตัวประชาชน

2. สําเนาทะเบียนบาน

3.หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท

4. หลักฐานท่ีแสดงถึงการเปนเจาของท่ีดิน เชน โฉนดท่ีดิน น.ส.3

5. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทาย (ถามี)

6. หนังสือมอบอํานาจ กรณีท่ีผูอ่ืนมาทําการแทน

กรณีท่ีเปนการเสียภาษีในปท่ีไมใชปท่ียื่นแบบ ภบท.5 ใหนํา ภบท.5 ทอนท่ีมอบใหเจาของท่ีดิน หรือ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทายมาดวย

ข้ันตอนในการติดตอขอชําระภาษี

1. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีผูท่ีเปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการตีราคาปานกลาง
ท่ีดิน

1) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอ
เจาหนาท่ีพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน

2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมิน (ภบท.9 หรือ ภบท.10)
ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเงินเทาใดภายในเดือนมีนาคม

3) ผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของท่ีดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกป เวนแตกรณีไดรับใบแจง
การประเมินหลังเดือนมีนาคม ตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแจงประเมิน

2. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน กรณีท่ีเปนเจาของท่ีดินรายใหมหรือจํานวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป

1) เจาของท่ีดินท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อท่ีดินหรือเปนผูไดรับโอนท่ีดินข้ึนใหม ตองมายื่นแบบแสดง
รายการท่ีดิน หรือยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงท่ีเนื้อท่ีดินตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วัน นับแต
วันท่ีไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบ ภบท.5 หรือ ภบท. 8 แลวแตกรณี

2) เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน

3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนตอไปจํานวนเทาใด



3. การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือ
มีเหตุอยางอ่ืนทําใหอัตราภาษีบํารุงทองท่ีเปลี่ยนแปลงไป

1) เจาของท่ีดนิยื่นคํารองตามแบบ ภบท.8 พรอมดวยหลักฐานท่ีตองใชตอพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน

2) เจาพนักงานประเมินการออดใบรับให

3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาหนาท่ีดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด

4) การขอชําระภาษีบํารุงทองท่ีในปถัดไปจากปท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินใหผูรับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป

เงินเพิ่ม

เจาของท่ีดินผูมีหนาท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีตองเสียเงินเพ่ิมในกรณีและอัตราดังตอไปนี้

1.ไมยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองท่ีเวนแต
กรีท่ีเจาของท่ีดินไดยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกอนท่ีเจาพนักงานประเมินจะไดรับแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น
ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 5 ของคาภาษีบํารุงทองท่ี

2. ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินโดยไมถูกตองทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีลดนอยลง ใหเสียเงิน
เพ่ิมรอยละ 10 ของคาภาษีบํารุงทองท่ีท่ีตองประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีเจาของท่ีดินไดมาขอแกไขแบบแสดง
รายการท่ีดินใหถูกตองกอนท่ีเจาพนักงานประเมินแจงการประเมิน

3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อท่ีดินไมถูกตองตอเจาพนักงานสํารวจ โดยทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี
ลดนอยลงใหเสียเงินเพ่ิมอีก 1 เทา ของภาษีบํารุงทองท่ีท่ีประเมินเพ่ิมเติม

4. ไมชําระภาษีบํารุงทองท่ีภายในเวลาท่ีกําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละ 24 ตอป ของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษี
บํารุงทองท่ีเศษของเดือนใหนับเปน 1 เดือน และไมนําเงินเพ่ิมตาม ขอ 1- ขอ 4 มารวมคํานวณดวย

บทกําหนดโทษ

1. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จ
มาแสดงเพ่ือหลีกเลียงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงทองท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 ป หรือ
ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

2. ผูใดจงใจไมมาหรือยอมชี้เขต หรือไมยอมแจงจํานวนเนื้อท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไม
เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ



3. ผูใดขัดขวางเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อท่ีดิน หรือปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ี คาง
ชําระ หรือขัดขวางเจาพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

4. ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งใหมาใชถอยคําหรือสงบัญชีหรือเอกสารมาตรวจสอบ หรือสั่งให
ปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการเรงรัดภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระหรือไมมาใหถอยคําหรือใบสง
เอกสารอันควรแกเรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

การลกหยอน / การยกเวน / การลดภาษี

การลกหยอนภาษี มาตรา 22

บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัดเดียวกัน และใชท่ีดินนั้น เปนท่ี
อยูอาศัยของตน เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ี
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้

1) เขตองคการบริหารสวนจังหวัด ใหลดหยอน 3-5 ไร

2) เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ใหลดหยอน 200-400 ตารางวา

3) เขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยา ใหลดหยอน 50-100 ตารางวา

4) ท่ีดินในเขตกรุงเทพมหานคร ใหลดหยอน ดังตอไปนี้

- ทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนมาก ใหลดหยอน 50-100 ตารางวา

- ทองท่ีท่ีมีชุมชนหนาแนนปานกลาง ใหลดหยอน 100 ตารางวา – 1 ไร

- ทองท่ีชนบท ใหลดหยอน 3-5 ไร

บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของท่ีดินรวมกัน ใหไดรับลดหยอนรวมกัน ตามหลักเกณฑขางตน การลดหยอน
ใหลดหยอนสําหรับท่ีดินในจังหวัดเดียวกัน

การยกเวน การลดภาษี มาตรา 23

1. ปท่ีลวงมาท่ีดินท่ีใชเฉพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ
2. เพาะปลูกไมไดดวยเหตุพนวิสัย
3. ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวน หรือลดภาษีไดตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด



การอุทธรณ การฟองศาล

ถาเจาของท่ีดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางท่ีดิน หรือเม่ือไดรับแจงการประเมินภาษีบํารุงทองท่ีแลวเห็น
วาการปนระเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดได โดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวันท่ีไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี

การอุทธรณไมเปนการทุเลาการเสียภาษีบํารุงทองท่ี เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด ใหขอคํา
วินิจฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาของศาล

ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดตอศาลภายใน 30 วัน วันนับแตวันท่ีไดรับคําแจง
วินิจฉัยอุทธรณ

การขอคืนภาษีบํารุงทองท่ี

ผูท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ีโดยไมมีหนาท่ีตองเสียเกินกวาท่ีควรจะตองเสียผูนั้นมีสิทธิขอรับคืนภายใน 1 ปไดโดย
ยื่นคํารองขอคืนภายใน 1 ป นับแตวันท่ีเสียภาษีบํารุงทองท่ี


