
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 11..  ที่ดินที่ต้องเสียภาษีที่ดินที่ต้องเสียภาษ ี 

                    ที่ดินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ พ้ืนที่ดินรวมไปถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาที่ดินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ พ้ืนที่ดินรวมไปถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา

หรือที่มีน้ าด้วยหรือที่มีน้ าด้วย  

  

22..  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้มีหน้าที่เสียภาษ ี 

                    ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือ เจ้าของที่ดิน ซ่ึงเป็นบุคคลหรือคณะผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือ เจ้าของที่ดิน ซ่ึงเป็นบุคคลหรือคณะ

บุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  ซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิใน

ที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนเช่น ที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนเช่น 

ผู้เช่าที่ดินของรัฐผู้เช่าที่ดินของรัฐ  

  

33..  ฐานภาษีและอัตราภาษีฐานภาษีและอัตราภาษ ี 

                    ฐานภาษีคือราคาปานกลางที่ดินที่คณะกรรมการซ่ึงผู้ว่าฐานภาษีคือราคาปานกลางที่ดินที่คณะกรรมการซ่ึงผู้ว่า

ราชการจังหวัดที่แต่งต้ังได้ก าหนดขึ้น ปกติให้เสียภาษีตามบัญชีราชการจังหวัดที่แต่งต้ังได้ก าหนดขึ้น ปกติให้เสียภาษีตามบัญชี

อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติที่ดินที่เจ้าของที่ดินอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติที่ดินที่เจ้าของที่ดิน

ประกอบกสิกรรมประกอบกสิกรรม  

                    --  ประเภทไม้ล้มลุกให้เสียภาษี ไร่ละ ประเภทไม้ล้มลุกให้เสียภาษี ไร่ละ 55  บาทบาท  

                    --  ประเภทไม้ยืนต้น ไร่ละ ประเภทไม้ยืนต้น ไร่ละ 3355  บาท และที่ดินอื่นที่ทิ้งไว้ว่างบาท และที่ดินอื่นที่ทิ้งไว้ว่าง

เปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพของที่ดินให้เสีย

เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเท่าเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเท่า  

    

44..  สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ    

                    ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบในวันที่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบในวันที่ 11  มกราคมของปีใด มีหน้าที่มกราคมของปีใด มีหน้าที่

เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีน้ันและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.เสียภาษีบ ารุงท้องที่ในปีน้ันและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.

55))  ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ส านักงานเขตที่ที่ดินต้ังอยู่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ส านักงานเขตที่ที่ดินต้ังอยู่  

    



55..  ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ  

                    ในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินให้เจ้าของที่ดินในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดินให้เจ้าของที่ดิน

หรือผู้แทนยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.หรือผู้แทนยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.55))  ภายในเดือนภายในเดือน

มกราคมของปี และให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาส่ีปีน้ัน (ปัจจุบันมกราคมของปี และให้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลาส่ีปีน้ัน (ปัจจุบัน

คือปี พ.ศ.คือปี พ.ศ.  22555533  ––  22555566))  บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือ

จ านวนเน้ือที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงไปหรือจ านวนเน้ือที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงไปหรือ

เจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุอย่างอื่นท าเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุอย่างอื่นท า

ให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของ

ที่ดินผู้น้ันแจ้งเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าที่ดินผู้น้ันแจ้งเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้า

พนักงานประเมินภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่มีเหตุการณ์พนักงานประเมินภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่มีเหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงน้ันๆเปลี่ยนแปลงน้ัน  ๆ 

    

66..  เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบ  

                    กรณีที่ดินรายใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบเสียภาษี ภายในกรณีที่ดินรายใหม่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบเสียภาษี ภายใน

เดือนมกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบเดือนมกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินหรือทุกรอบ

ระยะเวลา ระยะเวลา 44  ปี หรือภายใน ปี หรือภายใน 3300  วัน กรณีที่ได้กรรมสิทธ์ิใหม่หรือวัน กรณีที่ได้กรรมสิทธ์ิใหม่หรือ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.55  

พร้อมส าเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่พร้อมส าเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่  

                    --  โฉนดโฉนด  

                    --  ส าเนาทะเบียนบ้านส าเนาทะเบียนบ้าน  

                    --  บัตรประจ าตัว/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจ าตัว/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/

บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษ ี 

                    --  กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองกรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรอง

ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  

                    --  ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีคร้ังสุดท้าย กรณีที่ดินรายเก่า ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีคร้ังสุดท้าย กรณีที่ดินรายเก่า 

ให้เจ้าของที่ดินช าระเงินค่าภาษี ภายในเดือนเมษายนให้เจ้าของที่ดินช าระเงินค่าภาษี ภายในเดือนเมษายน  

ของ ทุกปี และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ โปรดน าของ ทุกปี และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ โปรดน า

ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีคร้ังสุดท้ายมาแสดงด้วยใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีคร้ังสุดท้ายมาแสดงด้วย  



    

77..  เงินเพ่ิมเงินเพ่ิม  

                    ((11))  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนดให้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่ก าหนดให้

เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้นเสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เว้น

แต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้า

พนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นน้ัน ให้เสียเงินเพ่ิมพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นน้ัน ให้เสียเงินเพ่ิม

ร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  

                    ((22))  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวนยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องท าให้จ านวน

เงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลงเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลง  ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบ

ของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติมของภาษีบ ารุงท้องที่ประเมินเพ่ิมเติม  

                    ((33))  ช้ีเขตแจ้งจ านวนเน้ือที่ดินไม่ถูกต้องโดยท าให้จ านวนช้ีเขตแจ้งจ านวนเน้ือที่ดินไม่ถูกต้องโดยท าให้จ านวน

เงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมอีกหน่ึงเงินที่จะต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพ่ิมอีกหน่ึง

เท่าของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติมเท่าของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ประเมินเพ่ิมเติม  

                    ((44))  ไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงิน

เพ่ิมร้อยละยี่สิบส่ีต่อปี ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เพ่ิมร้อยละยี่สิบส่ีต่อปี ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 

เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ีไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน ทั้งน้ีไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม 

((11)),,((22))และ (และ (33))  มาค านวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (มาค านวณเพ่ือเสียเงินเพ่ิมตาม (44))  

    

88..  การช าระภาษีการช าระภาษ ี 

                    ((11))  ในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินในปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน  ให้ยื่นหลักฐานให้ยื่นหลักฐาน

การแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.การแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.99))  พร้อมช าระเงินภายในเดือนพร้อมช าระเงินภายในเดือน

เมษายน กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเมษายน กรณีได้รับแจ้งการประเมินหลังเเดือนมีนาคมให้ช าระดือนมีนาคมให้ช าระ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน    

                    ((22))กรณีอื่น ๆ ให้ช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปีกรณีอื่น ๆ ให้ช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี  

    

99..  บทก าหนดโทษบทก าหนดโทษ  

                    ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งความอันเป็นเท็จ ตอบค าถามผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งความอันเป็นเท็จ ตอบค าถาม

ด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือ



หลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก

เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

    

ที่มา: พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.ที่มา: พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.22550088  รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมรวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

    

ต้องการค าแนะน าเพ่ิมเติมต้องการค าแนะน าเพ่ิมเติม  

กรุณาติดต่อ กรุณาติดต่อ ......ส่วนการคลัง ส่วนการคลัง     องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน     

อ าเภอลี้อ าเภอลี้

จังหวัดล าพูนจังหวัดล าพูน

โทรศัพท์.โทรศัพท์.

โทรสาร. โทรสาร. 

    


