
ภาษีบํารุงท้องที่ 
การจัดเกบ็ภาษีบํารุงท้องที ่

 

ภาษีบํารุงท้องท่ี   หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชี

อัตราภาษีบํารุงท้องที่ 
 

ท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี   ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของ
ที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยูใ่นเกณฑ์ลดหย่อน 

 

ท่ีดินท่ีเจ้าของท่ีดินไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี ได้แก่ 
 1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้
หาผลประโยชน์ 
 3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หา
ผลประโยชน์ 
 4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ 
 5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบ
ศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
 6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
 7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ 
 8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษโีรงเรือนและที่ดินแล้ว 
 9. ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ 
 10. ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การ
ระหว่างประเทศอื่นในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
 11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 
 12. ที่ดินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
  ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปใีด มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปีนั้น 

 

กําหนดระยะเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
 ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ 

สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตี
ราคาปานกลางของที่ดินแบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปใีนรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 

อัตราภาษีและการคํานวณภาษีอัตราภาษี 
  1. อัตราภาษีบํารุงท้องที่กําหนดไวใ้นบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา 
  2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาทให้เสียภาษีดังนี้ราคาปานกลางของที่ดิน 
30,000 บาทแรก เสียภาษี 70บาท 
  3. ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท 
  4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก 

  - เสียกึ่งอัตรา 
  - ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
  - ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า 
 

การคํานวณภาษี 
 ภาษีบํารุงท้องที่ คํานวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่

กําหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 
  เนื้อที่ดินเพื่อคํานวณภาษี (ไร่) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน 
   ค่าภาษีต่อไร่ = ตามบัญชีอัตราภาษีฯ ท้าย พ.ร.บ.ฯ 

 

หลักฐานท่ีใช้ประกอบในการเสียภาษี 
  1. บัตรประจําตัวประชาชน 
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
  3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
  4. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 
  5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
  6. หนังสือมอบอํานาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทําการแทนกรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่น
แบบ ภบท. 5 ให้นํา ภบท.5 ท่อนที่มอบให้เจ้าของที่ดิน หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย 

 



ขั้นตอนในการติดต่อขอชําระภาษี 
 1. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการตี

ราคาปานกลางที่ดิน 
   1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของ
ที่ดิน 
   2) เจ้าพนักงานประเมินจะทําการตรวจสอบและคํานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมิน 
(ภบท.9หรือ ภบท.10) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนเงินเท่าใด
ภายในเดือนมีนาคม 
   3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
เว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคม ต้องชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน 

 2. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 
   1) เจ้าของที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินหรือเป็นผู้ได้รับโอนที่ดินขึ้นใหม่ 
ต้องมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินหรือยื่นคําร้องขอเปลี่ยนแปลงจํานวนเนื้อที่ดินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน
กําหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แบบ ภบท.5 หรือ ภบท.8 แล้วแต่กรณี 
   2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้ว จะออกใบรับไวใ้ห้เป็นหลักฐาน 
   3) เจ้าหนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จํานวนเท่าใด 
 

 3. การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อน
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอย่างอื่นทําให้อัตราภาษีบํารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 
   1) เจ้าของที่ดินยื่นคําร้องตามแบบ ภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้า
พนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
   2) เจ้าพนักงานประเมินจะออกใบรับให้ 
   3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไป
จํานวนเท่าใด 
   4) การขอชําระภาษีบํารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางาของ
ที่ดินให้ผู้รับประเมินนําใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 



 

เงินเพิ่ม 
 เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ต้องเสียเงินเพิ่มในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

  1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
บํารุงท้องที่เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้
ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีบํารุงท้องที่ 
  2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทําให้จํานวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ลด
น้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอ
แกไ้ขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน 
  3. ช้ีเขตแจ้งจํานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสํารวจ โดยทําให้จํานวนเงินที่จะต้อง
เสียภาษีบํารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบํารุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม 
  4. ไม่ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเวลาที่กําหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจํานวนเงิน
ที่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน และไม่นําเงินเพิ่มตาม ข้อ 1 - ข้อ 4 มารวม
คํานวณด้วย 
 

บทกําหนดโทษ 
  1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคําเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบํารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 6 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  2. ผู้ใดจงใจไม่มาหรือยอมช้ีเขต หรือไม่ยอมแจ้งจํานวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  3. ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการสํารวจเนื้อที่ดิน หรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อการเร่งรัดภาษี
บํารุงท้องที่ค้างชําระหรือขัดขวางเจ้าพนักงานประเมินในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  4. ผู้ใดฝ่าฝืนคําส่ังของเจ้าพนักงานซึ่งส่ังให้มาให้ถ้อยคําหรือส่งบัญชีหรือเอกสารมา
ตรวจสอบ หรือส่ังให้ปฏิบัติการเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบํารุงท้องที่ค้างชําระ หรือไม่มาให้
ถ้อยคํา หรือไม่ส่งเอกสารอันควรแก่เรื่องมาแสดงตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การลดหย่อน / การยกเว้น / การลดภาษี 
 การลดหย่อนภาษี มาตรา 22 

 บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และ
ใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ให้ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่ตาม
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (1) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่ 



  (2) เขตเทศบาลตําบลหรือเขตสุขาภิบาล ให้ลดหย่อน 200 - 400 ตารางวา 
  (3) เขตเทศบาลอื่นนอกจากเขตเทศบาลตําบลและเขตเมืองพัทยา ให้ลดหย่อน 50 - 100 
ตารางวา 
  (4) ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ลดหย่อน ดังต่อไปนี้ 

  - ท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก ให้ลดหย่อน 50 - 100 ตารางวา 
  - ท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ให้ลดหย่อน 100 ตารางวา - 1 ไร่ 
  - ท้องที่ชนบท ให้ลดหย่อน 3 - 5 ไร่ 
 บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับลดหย่อนรวมกัน ตามหลักเกณฑ์

ข้างต้นการลดหย่อนให้ลดหย่อนสําหรับที่ดินในจังหวัดเดียวกัน 

การยกเว้น การลดภาษี มาตรา 23 
  1. ปีที่ล่วงมาที่ดินที่ใช้เพาะปลูกเสียหายมากผิดปกติ หรือ 
  2. เพาะปลูกไม่ได้ด้วยเหตุพ้นวิสัย 
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเว้น หรือลดภาษีได้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

การอุทธรณ์ การฟ้องศาล 
 ถ้าเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดิน หรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษี

บํารุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ โดยยื่นอุทธรณ์ผ่าน
เจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน
แล้วแต่กรณีการอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบํารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ขอคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคําพิพากษาของศาลผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อ
ศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์ 

การขอคืนภาษีบํารุงท้องท่ี 
  ผู้ที่เสียภาษีบํารุงท้องที่โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียผู้นั้นมีสิทธิ
ขอรับเงินคืนภายใน 1 ปไีดโ้ดยยื่นคําร้องขอคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ 
 



บัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องท่ี 
ตามมาตรา 7 

 

ช้ัน ราคาปานกลางของที่ดนิ 
ภาษไีร่ละ 

หมายเหตุ 
บาท สต. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

ไม่เกินไร่ละ 200 บาท 
เกินไร่ละ 200 บาท ถึงไร่ละ 400 บาท 
เกินไร่ละ 400 บาท ถึงไร่ละ 600 บาท 
เกินไร่ละ 600 บาท ถึงไร่ละ 800 บาท 
เกินไร่ละ 800 บาท ถึงไร่ละ 1,000 บาท 
เกินไร่ละ 1,000 บาท ถึงไร่ละ 1,200 บาท 
เกินไร่ละ 1,200 บาท ถึงไร่ละ 1,400 บาท 
เกินไร่ละ 1,400 บาท ถึงไร่ละ 1,600 บาท 
เกินไร่ละ 1,600 บาท ถึงไร่ละ 1,800 บาท 
เกินไร่ละ 1,800 บาท ถึงไร่ละ 2,000 บาท 
เกินไร่ละ 2,000 บาท ถึงไร่ละ 2,200 บาท 
เกินไร่ละ 2,200 บาท ถึงไร่ละ 2,400 บาท 
เกินไร่ละ 2,400 บาท ถึงไร่ละ 2,600 บาท 
เกินไร่ละ 2,600 บาท ถึงไร่ละ 2,800 บาท 
เกินไร่ละ 2,800 บาท ถึงไร่ละ 3,000 บาท 
เกินไร่ละ 3,000 บาท ถึงไร่ละ 3,500 บาท 
เกินไร่ละ 3,500 บาท ถึงไร่ละ 4,000 บาท 
เกินไร่ละ 4,000 บาท ถึงไร่ละ 4,500 บาท 
เกินไร่ละ 4,500 บาท ถึงไร่ละ 5,000 บาท 
เกินไร่ละ 5,000 บาท ถึงไร่ละ 5,500 บาท 
เกินไร่ละ 5,500 บาท ถึงไร่ละ 6,000 บาท 
เกินไร่ละ 6,000 บาท ถึงไร่ละ 6,500 บาท 
เกินไร่ละ 6,500 บาท ถึงไร่ละ 7,000 บาท 
เกินไร่ละ 7,000 บาท ถึงไร่ละ 7,500 บาท 
เกินไร่ละ 7,500 บาท ถึงไร่ละ 8,000 บาท 
เกินไร่ละ 8,000 บาท ถึงไร่ละ 8,500 บาท 
เกินไร่ละ 8,500 บาท ถึงไร่ละ 9,000 บาท 
เกินไร่ละ 9,000 บาท ถึงไร่ละ 9,500 บาท 
เกินไร่ละ 9,500 บาท ถึงไร่ละ 10,000 บาท 

- 
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7 
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37 
40 
42 
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50 
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50 
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50 
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(1) ที่ดินที่ใช้ประกอบ 
การกสิกรรมเฉพาะประเภท 
ไม้ล้มลุก ให้เสียกึ่งอัตรา แต่ 
ถ้าเจ้าของที่ดินประกอบการ 
กสิกรรมประเภทไม้ล้มลุก
นั้นด้วยตนเองให้เสียอย่าง
สูงไม่เกินไร่ละ5 บาท 
 
 
 
(2) ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือ 
ไม่ได้ทําประโยชน์ตามควร
แก่สภาพของที่ดิน 
ให้เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



30 
31 
32 
33 

(11*) 
34 

 
 
 
 

เกินไร่ละ 10,000 บาท ถึงไร่ละ 15,000 บาท 
เกินไร่ละ 15,000 บาท ถึงไร่ละ 20,000 บาท 
เกินไร่ละ 20,000 บาท ถึงไร่ละ 25,000 บาท 
เกินไร่ละ 25,000 บาท ถึงไร่ละ 30,000 บาท 
เกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษไีร่ละ 
ดังต่อไปนี้ 
 
(1) สําหรับราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 
บาท แรกให้เสียภาษี 70 บาท 
(2) สําหรับราคาปานกลางของที่ดินส่วนที่เกิน 
30,000 บาท ให้เสียทุกๆ 10,000 บาท ต่อ 25 
บาทเศษของ 10,000 บาท ถ้าถึง 5,000 บาท ให้
ถือเป็น 10,000 บาท  ถ้าไม่ถึง 5,000 บาท ให้
ปัดทิ้ง" 

55 
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- 
- 
- 
- 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ 
(1) ท่ีดินท่ีต้องเสียภาษีบํารุงท้องท่ี 
(ก) เศษของไรใ่ห้คิดในอัตราลดลงตามส่วน 

(ข) เศษของหน่ึงตารางวาให้ปัดท้ิง 
(2) เมื่อคํานวณภาษีแล้ว เศษของ 10 สตางค์ ให้ปัดท้ิง 

 


