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พระราชกฤษฎีกา 
ใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ 

ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ 

สําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่

ประจําป   พ .ศ .   ๒๕๒๑   ถึง   พ .ศ .   ๒๕๒๔   มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ สําหรับป   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๔๙  และมาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับ 
การประเมินภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ.  ๒๕๒๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  
ดังตอไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาใหนําราคาปานกลางของที่ดิน 
ที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๔  มาใชในการประเมิน
ภาษีบํารุงทองที่สําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป  

พ.ศ.  ๒๕๒๑  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ซ่ึงใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติ 
กําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ.  ๒๕๒๙  บัญญัติวา 
ใหนําราคาปานกลางของที่ ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป   พ.ศ.   ๒๕๒๑  
ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ซ่ึงใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๒๙  มาใชในการประเมิน
ภาษีบํารุงทองที่สําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และปตอ  ๆ  ไปตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด   
และเนื่องจากการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินราคาที่ดินและอัตราภาษีบํารุงทองที่ใหเหมาะสมแก
สภาพการณในปจจุบัน  รวมทั้งการปรับปรุงโครงสราง  หลักเกณฑ  และอัตราการจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองที่ใหมยังไมแลวเสร็จ  สมควรใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่
ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ซ่ึงใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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