
 
 
 
 

 ภาษีบ ารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากเจา้ของท่ีดิน
ตามราคาปานกลางท่ีดินและตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
 ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ท่ีดินท่ีเป็นของ
บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึง
มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็น
กรรมสิทธ์ิของเอกชน ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีดิน 
และพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้ าดว้ย โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดิน
ไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

 
 1.  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวงัอนัเป็นสาธารณสมบติัของ
แผน่ดิน 
 2.  ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือท่ีดินของรัฐ
ท่ีใชใ้นกิจการของรัฐ โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 3.  ท่ีดินของราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ในกิจการของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 4.  ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือ
การกศุลสาธารณะ 
 5.  ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ีดินท่ี
เป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่วา่จะใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนา
หน่ึง หรือท่ีศาลเจา้โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
 6.  ท่ีดินท่ีใช้เป็นสุสานหรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดย
มิไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 

 7.  ท่ีดินท่ีใชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการ
ท่าเรือของรัฐ หรือใชเ้ป็นสนามบินของรัฐ 
 8.  ท่ีดินท่ีใชต้่อเน่ืองกบัโรงเรือน ท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดินแลว้ 
 9.  ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจา้ของท่ีดินยินยอมให้
ทางราชการใชเ้พื่อสาธารณะประโยชน์ 
 10. ท่ีดินท่ีตั้งขององคก์ารสหประชาชาติ ทบวงการช านญั
พิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืนในเม่ือ
ประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัใหย้กเวน้ตามอนุสญัญาหรือความตกลง 
 11. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 
 12. ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี 1 มกราคมของปีใด มีหน้าท่ี
เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีนั้น 
 

 
 ให้เจ้าของท่ีดินซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ียื่นแบบ
แสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) ณ ส านกังานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมี
การตีราคาปานกลางของท่ีดิน แบบแสดงรายการท่ีไดย้ื่นไวใ้ชไ้ดทุ้ก
ปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น 

 
  ยืน่แบบช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วน

ต า บ ล  ( อ บ ต . ) ท่ี ท่ี ดิ น อ ยู่ ใ น เ ข ต พ้ื น ท่ี  อ บ ต . นั้ น 
 

 

 
 
 

 1 .  อัต ร าภ า ษีบ า รุ งท้อ ง ท่ี ก าหนดไว้ในบัญ ชีท้ า ย
พระราชบญัญติั แบ่งเป็น 34 อตัรา 
 2.  ราคาปานกลางท่ีดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษี
ดงัน้ี ราคาปานกลางของท่ีดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท 
 3.   ส่วน ท่ี เ กิน  30 ,000  บาท เ สียภาษี  10 ,000 บาท  
ต่อ 25 บาท 
 4.  ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้ม้ลุก 
  -  เสียก่ึงอตัรา 
  -  ดว้ยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท 
  -  ท่ีดินวา่งเปล่า เสียเพ่ิม 1 เท่า 
การค านวณภาษี 
 ภาษีบ ารุงท้องท่ี ค  านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ี
คณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือใช้ในการ
จดัเก็บภาษีคูณกบัอตัราภาษี 
 เน้ือท่ีดินเพ่ือค านวณภาษี(ไร่) = เน้ือท่ีถือครอง - เน้ือท่ี
เกณฑล์ดหยอ่น 
 

 
 1.  บตัรประจ าตวัประชาชน 
 2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 
 3.  หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วนบริษทั 
 4.  หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจา้ของท่ีดิน เช่น โฉนด 
                    ท่ีดิน น.ส.3 

1. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีคร้ังสุดทา้ย (ถา้มี) 
2. หนงัสือมอบอ านาจกรณีท่ีใหผู้อ่ื้นมาท าการแทน 

 

ค าแนะน าการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 

ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีบ ารุงท้องที่ 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพือ่เสียภาษี 

อตัราภาษีและการค านวณภาษี 

หลกัฐานทีใ่ช้ประกอบในการเสียภาษี 

ทีด่ินที่เจ้าของทีด่ินไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 



 
 
1.  เจ้าของท่ีดินมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีตอ้งยื่นแบบ

แสดงรายการท่ีดิน ภบท.5 เป็นรายแปลง โดยตอ้งยื่นต่อเจา้พนกังาน
ประเมินทอ้งท่ีท่ีท่ีดินตั้งอยู ่

2.  เจา้พนกังานประเมินจะท าการค านวณภาษี และแจง้การ
ประเมินไปยงัผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีทราบ 

 
 
 

1.  ถา้เป็นท่ีดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหยอ่นไดไ้ม่เกินห้า
ไร่แต่จะนอ้ยกวา่สามไร่ไม่ได ้

2.  กรณีท่ีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บความเสียหายมากผิดปกติ
หรือท าการเพาะปลูกไม่ได้ ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยท่ีจะปกป้องได ้ 
โดยราษฎรผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จะร้องขอยกเวน้หรือ
ลดภาษีหรือไม่ก็ตาม ให้นายอ าเภอด าเนินการส ารวจเน้ือท่ีดินท่ี
ไดรั้บความเสียหาย และจดัท าบญัชีรายช่ือเจา้ของท่ีดิน แลว้รายงาน
ผูว้า่ราชการจงัหวดั เพ่ือพิจารณายกเวน้หรือลดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีต่อไป 

3.  ท่ีดินแปลงท่ีเจ้าของปลูกบ้านอาศัยโดยไม่ท าการค้า
หรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งส้ิน ลดหย่อนได ้1 ไร่ ส่วนท่ีเกินตอ้งเสีย
ภาษีตามอตัราท่ีก าหนด 

4.  ท่ีดินท่ีขา้วของปลูกบา้นให้เช่าหรือปลูกบา้นท าการคา้
และไดเ้สียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้ จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีในส่วนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู ่

 

 
1.  ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอความอนัเป็นจริง

ให้ถอ้ยค าเท็จ ตอบค าถามอนัเป็นเท็จ หรือน าหลกัฐานเท็จมาแสดง

เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2.  ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมช้ีเขตหรือไม่ยอมแจง้จ านวน
เน้ือท่ีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เ กิน 1 เ ดือน หรือปรับไม่เกิน  
1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3.  ผูใ้ดขดัขวางเขา้พนักงานซ่ึงปฏิบติัการตามมาตรา 28 
มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

4.   ผู ้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานซ่ึงตามมาตรา 40  
มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

5.  ไม่ยืน่แบบภายในก าหนดเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่า
ภาษี 

6.  ยืน่รายการไม่ถูกตอ้งค่าภาษีนอ้ยลงตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อย
ละ 10 ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 

7.  ช้ีเขตแจง้จ านวนเน้ือท่ีดินไม่ถูกตอ้ง ค่าภาษีนอ้ยลงตอ้ง
เสียเงินเพ่ิมอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพ่ิมเติม 

8.  ช าระภาษีเกินก าหนด 30 วนั ตอ้งเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 24 
ต่ อ ปี  ข อ ง ค่ า ภ า ษี  เ ศ ษ ข อ ง เ ดื อ น ใ ห้ นั บ เ ป็ น  1  เ ดื อ น 
 

 
 

 
   เจา้ของท่ีดินผูใ้ด ไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ี
แลว้เห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้ง มีสิทธ์ิ อุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการ
จงัหวดั โดยยืน่ต่อเจา้พนกังานประเมิน ภายใน 30 วนั 
 
 
 

แนะน าการช าระภาษี 

บ ารุงท้องที ่

 
โดย  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู  จงัหวดัขอนแก่น 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ 
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

อ าเภอสีชมพู  จังหวดัขอนแก่น 
โทรศัพท์  0-4344-4041ต่อ 13 โทรสาร 0-4344-4135 

 
 

 

การช าระภาษีบ ารุงท้องที ่

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ ารุงท้องที่ 

อตัราโทษและค่าเงินเพิม่ 

การอุทธรณ์การประเมินภาษี 

เงินภาษทุีกบาทมค่ีา  ช่วยพฒันา
ต าบล “หนองแดง” 


