
 

ข้อบัญญัติต ำบล 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
กำรจัดเกบ็ภำษีบ ำรุงท้องที่ 

ประจ ำปี พ.ศ. 2553 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวดัพะเยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บันทกึควำมเป็นมำหลกักำรและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
เร่ือง  กำรจัดเกบ็ภำษบี ำรุงท้องที ่พ.ศ. 2553 

ควำมเป็นมำ 
  เน่ืองจากสถานท่ีประกอบการคา้ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  มีภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กนั  เช่น  บางแห่งเป็นท่ีราบ  บางแห่งเป็นเนินเขา  เป็นตน้  และราษฎรในพื้นท่ีส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึง
จะท าการเกษตรท่ีแตกต่างกนั  อาทิเช่น  ปลูกไร่ขา้วโพด  ปลูกยาสูบ  ปลูกไมย้นืตน้ ( ล าไย,มะขาม,ตน้สัก,ตน้ยาง ) 
 

หลกักำร 
  ใหมี้ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล……สระ………..วา่ดว้ยการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
 

เหตุผล 
  อาศยัอ านาจตามความแห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508  และแกไ้ขเพิ่มเติม 
 ( ฉบบัท่ี  2 )  พ.ศ. 2529  เพื่อก าหนดการลดหยอ่นภาษีและก าหนดอตัราการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  รวมถึงบทลงโทษ
ปรับผูฝ่้าฝืนตามพระราชบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
เร่ือง  จัดเกบ็ภำษบี ำรุงท้องที ่พ.ศ. 2553 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลวา่ดว้ยการก าหนดแนวทางในการจดัเก็บ
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี   ในรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 
  อาศยัอ านาจตามความแห่งพระราชบญัญติัภาษีบ ารุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2529  และอาศยัอ านาจตามความมาตรา  71  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 

2537  แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  5  พ.ศ. 2546   องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  จึงออกขอ้บญัญติัเพื่อปฏิบติัตามอ านาจ
หนา้ท่ี  ก าหนดค่าภาษีท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ   ไดรั้บความเห็นชอบ
จากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  และนายอ าเภอเชียงม่วน   จึงตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระไว ้ 
ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ 1.  ข้อบัญญตัินีเ้รียกว่ำ  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  เร่ือง  การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
  ข้อ 2.  ข้อบัญญตัิต ำบลนี ้ ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดป้ระกาศไวโ้ดย
เปิดเผย  ณ  ส านกังานท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ และท่ีท าการก านนั ผูใ้หญ่บา้น   แลว้เจ็ดวนั 
 

  ข้อ 3.   ภำษีบ ำรุงท้องที ่ หมำยถึง   ภาษีท่ีจดัเก็บจากเจา้ของท่ีดิน  ตามราคาปานกลางท่ีดินและตาม
บญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
  ท่ีดินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ไดแ้ก่  ท่ีดินท่ีเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล  ไม่วา่จะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทะของเอกชนท่ีดินท่ีตอ้ง
เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ไดแ้ก่   พื้นท่ีดิน  และพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือมีน ้าดว้ย  โดยไม่เป็นท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไดรั้บการยกเวน้
ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 ท่ีดินท่ีเจา้ของท่ีดินไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ไดแ้ก่ 

1. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งพระราชวงัอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
2. ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใชใ้นกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดย

มิไดห้าผลประโยชน์ 
3. ท่ีดินของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นกิจการของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดห้า

ผลประโยชน์ 
4. ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะการพยาบาลสาธารณะ  การศึกษา  หรือกุศลสาธารณะ 
5. ท่ีดินท่ีใชเ้ฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง  ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของวดัไม่วา่จะใชป้ระกอบ

ศาสนาใดศาสนาหน่ึง  หรือท่ีศาลเจา้โดยมิไดห้าผลประโยชน์ 
6. ท่ีดินท่ีใชเ้ป็นสุสาน  หรือฌาปนสถานสาธารณะโดยมิไดรั้บประโยชน์ตอบแทน 
7. ท่ีดินท่ีใชใ้นการรถไฟ  การประปา  การไฟฟ้า  หรือการท่าเรือของรัฐ  หรือท่ีใชเ้ป็นสนามบิ 

ของรัฐ 



8. ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือน  ท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว้ 
9. ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจา้ของท่ีดินยนิยอมใหท้างราชการใชเ้พื่อสาธารณะประโยชน์ 
10. ท่ีดินท่ีตั้งขององคก์ารสหประชาชาติ  ทบวงการช านาญพิเศษของสหประชาชาติหรือองคก์าร

ระหวา่งประเทศอ่ืน  ในเม่ือประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัใหย้กเวน้ตามอนุสัญญาหรือความตกลง 
11. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล  ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 
12. ท่ีดินตามท่ีก าหนดในกฏกระทรวง 

 

ข้อ 4.   ผู้มีหน้ำทีเ่สียภำษีบ ำรุงท้องที่ 
 ผูท่ี้เป็นเจา้ของท่ีดินในวนัท่ี  1  มกราคม  ของปีใด  มีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีส าหรับปีนั้น 
 

ข้อ 5.   ก ำหนดระยะเวลำกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรเพ่ือเสียภำษี 
 ใหเ้จา้ของท่ีดินซ่ึงมีหนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ียืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน ( ภ.บ.ท. 5 )  ณ  ส านกังาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทอ้งท่ีซ่ึงท่ีดินนั้นตั้งอยูภ่ายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปาน
กลางของท่ีดิน 
 

ข้อ 6.   กำรค ำนวณภำษี 
 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ค  านวณจากราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลางท่ีดินท่ีก าหนด
ข้ึนเพื่อใชใ้นการจดัเก็บภาษีคูณกบัอตัราภาษี 
 เน้ือท่ีดินเพื่อค านวณภาษี (ไร่ )  =  เน้ือท่ีถือครอง – เน้ือท่ีเกณฑล์ดหยอ่น 

 ค่าภาษีต่อไร่ =  ตามหวัขอ้อตัราภาษีต่อไร่ 
 

 ข้อ 7.   หลกัฐำนทีใ่ช้ในกำรประกอบในกำรเสียภำษี 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. หนงัสือรับรองหา้งหุน้ส่วนบริษทั 
4. หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเป็นเจา้ของท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน น.ส.3 

5. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีคร้ังสุดทา้ย ( ถา้มี ) 
6. หนงัสือการมอบอ านาจกรณีใหผู้อ่ื้นมาท าการแทน 
กรณีท่ีเป็นการเสียภาษีในปีท่ีไม่ใช่ปีท่ียืน่แบบ  ภ.บ.ท. 5   ใหน้ า  ภ.บ.ท. 5  ท่อนท่ีมอบใหเ้จา้ของท่ีดิน  

หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีคร้ังสุดทา้ยมาดว้ย 
  
  
 
 



ข้อ 8.   กำรลดหย่อนภำษีบ ำรุงท้องที่ 
1. บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใ่นจงัหวดัเดียวกนัไดจ้งัหวดัใด

จงัหวดัหน่ึงเท่านั้นและใชท่ี้ดินนั้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเป็นท่ีเล้ียงสัตวข์องตนหรือประกอบ     
กสิกรรมของตนใหล้ดหยอ่นไม่ตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีใหล้ดหยอ่นได ้สามไร่ 

 

ข้อ 9.   กำรยกเว้น  กำรลดภำษี  มำตรำ 23 
1. ปีท่ีล่วงมาท่ีดินท่ีใชเ้พาะปลูกเสียหายมากผปิกติ หรือ 
2. เพาะปลูกไม่ไดด้ว้ยเหตุพน้วิสัย 
3. ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเวน้  หรือลดภาษีไดต้ามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

ข้อ 10.   กำรคิดอตัรำคำภำษีต่อไร่ 
1. ท่ีดินท่ีใชป้ระกอบการกสิกรรมเฉพาะไมล้ม้ลุกใหเ้สียก่ึงอตัรา แต่ถา้เจา้ของท่ีดินประกอบการ 

กสิกรรมประเภทไมล้ม้ลุกนั้นดว้ยตนเอง ให้เสียไร่ละ  5  บาท 
2. ไมย้นืตน้ใหเ้สียตามบญัชีอตัราภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตาม  มาตรา 7  
       ท่ีวา่งเปล่าหรือไม่ไดท้  าประโยชน์ตามควรแก่สภาพของท่ีดินให้เสียเพิ่มอีกหน่ึงเท่าตวั   
       ท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ    อตัราภาษีไร่ละ  5  บาท 
 

ข้อ 11.   เงินเพิม่ 
 เจา้ของท่ีดินผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีตอ้งเสียเงินเพิ่มในกรณีและอตัราดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด  ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของค่าภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีเวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของท่ีดินไดย้ืน่แบบแสดงรยการท่ีดินก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินจะไดแ้จง้
ใหท้ราบถึงการละเวน้นั้น  ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ  5  ของค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

2. ยืน่แบบแสดงรายการท่ีดินโดยไม่ถูกตอ้งท าใหจ้  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีลดนอ้ยลง  
ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละ  10  ของค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม  เวน้แต่กรณีเจา้ของท่ีดินไดม้า
ขอแกไ้ขแบบแสดงรายการท่ีดินใหถู้กตอ้งก่อนท่ีเจา้พนกังานประเมินแจง้การประเมิน 

3. ช้ีเขตแจง้จ านวนท่ีดินไม่ถูกตอ้งต่อเจา้พนกังานส ารวจ  โดยท าใหจ้  านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีลดนอ้ยลงใหเ้สียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า  ของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีประเมินเพิ่มเติม 

4. ไม่ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อย 24  ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้ง
เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน  และไม่น าเงินเพิ่มตาม  ขอ้ 1 – ขอ้ 4  มา
รวมค านวณดว้ย 

 
 
 
 



ข้อ 12.   กำรอำยดัทรัพย์สินของผู้ค้ำงช ำระภำษี 
 ทรัพยสิ์นของผูรั้บผดิช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีคา้งช าระ  อาจถูกยดึ  อายดั  หรือขายทอดตลาด  เพื่อน าเงิน
มาช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีคา้งช าระ  โดยใหน้ายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือ 
 วธีิการยดึ  อายดั  หรือขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ใหน้ าวธีิการในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่
มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 

ข้อ 13.   บทก ำหนดโทษ 
1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็  ใหถ้อ้ยค าเทจ็  ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็  หรือน า

พยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน  6  ปี  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

2. ผูใ้ดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมช้ีเขต  หรือไม่ยอมแจง้จ านวนท่ีดิน  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  1  

เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
3. ผูใ้ดขดัขวางเจา้พนกังานซ่ึงปฏิบติัการส ารวจเน้ือท่ีดิน  หรือปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อการเร่งรัดภาษีบ ารุง

ทอ้งท่ีคา้งช าระ  หรือขดัขวางเจา้พนกังานประเมินในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี  ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน  1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

4. ผูใ้ดฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังานซ่ึงสั่งใหม้าใหถ้อ้ยค าหรือส่งบญัชีหรือเอกสารมาตรวจสอบหรือ
สั่งใหป้ฏิบติัการเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีคา้งช าระ  หรือไม่มารให้
ถอ้ยค าหรือไม่ส่งเอกสรอนัควรแก่เร่ืองมาแสดงตามหนงัสือเรียก  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 
เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 

ข้อ 14.   กำรอุทธรณ์  กำรฟ้องศำล 
 ถา้เจา้ของท่ีดินไม่เห็นพอ้งกบัราคาปานกลางท่ีดิน  หรือเม่ือไดรั้บแจง้การประเมินภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแลว้  
เห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัได ้ โดยยืน่อุทธรณ์ผา่นเจา้พนกังาน
ประเมินภายใน  30  วนันบัแต่วนัท่ีประกาศราคาปานกลางของท่ีดินหรือวนัท่ีไดรั้บการแจง้ประเมินแลว้แต่กรณี 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นการทกุเลาการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดัให้
ขอค าวนิิจฉยัอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาล 
 ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อศาลภายใน  30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าแจง้
วนิิจฉยัอุทธรณ์ 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อ 15.   กำรขอคืนภำษีบ ำรุงท้องที่ 
 ผูท่ี้เสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียหรือเสียเกินกวา่ท่ีควรจะตอ้งเสียผูน้ั้นมีสิทธิขอรับเงินคืน
ภาย  1   ปีไดโ้ดยยืน่ค าร้องขอคืนภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
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