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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
กําหนดราคาปานกลางของทีด่ินสําหรับการประเมินภาษบีํารุงทองที ่

พ.ศ. ๒๕๒๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 
เปนปที่ ๔๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชในการประเมินภาษีบํารุง

ทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใชสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่ไปพลาง
กอน 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของ

ที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๒๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุงทองที่

ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. 
๒๕๒๙ มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๓๐ และปตอ ๆ ไปตามที่จะไดมี
พระราชกฤษฎีกากําหนด โดยใหถือวาราคาที่กําหนดตามมาตรานี้เปนราคาที่คณะกรรมการ
พิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินไดกําหนดขึ้นตามมาตรา ๗ แหงพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 
มาตรา ๔  แบบแสดงรายการที่ดินที่ไดย่ืนไวแลวและใชไดสําหรับการเสียภาษี

บํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหถือวาเปนแบบแสดงรายการที่ดิน ที่ไดย่ืน
ไวแลวและใชไดสําหรับการเสียภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๐ ดวย 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๒๑๒/หนา ๑๒๘/๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๕   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั งและ รัฐมนตรี ว าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดกําหนดใหนํา
ราคาปานกลางของที่ดินที่ใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. 
๒๕๒๔ มาใชไปพลางกอน จนถึงส้ินป พ.ศ. ๒๕๒๙ เพ่ือมิใหภาระในการเสียภาษีบํารุงทองที่ของ
ประชาชนตองสูงข้ึนตามสภาพแหงราคาที่ดินที่เปนอยูในปจจุบัน และโดยที่ไดพิจารณาแลวเห็นวา
สภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันยังไมเอ้ืออํานวยตอการเพิ่มภาระทางดานภาษีบํารุงทองที่ให
สูงข้ึนตามหลักเกณฑที่เปนอยู สมควรจะไดปรับปรุงหลักเกณฑในการประเมินราคาที่ดินและอัตรา
ภาษีเสียใหมใหเหมาะสมและพอสมควรแกการที่ประชาชนจะรับภาระไดในระหวางที่จะดําเนินการ
ปรับปรุงดังกลาว จึงสมควรใชราคาปานกลางของที่ดินที่ไดกําหนดไวแลวในระหวางป พ.ศ. 
๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปพลางกอน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 


