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พระราชกําหนด 
เปล่ียนแปลงราคาปานกลางของท่ีดิน 

ท่ีกําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองท่ี 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 
--------- 

 
          ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
             ใหไว ณ วันที ่๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
    เปนปที่ ๓๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กําหนดไวสําหรับ 
การประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ เสียใหม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕๗  ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณา 
จักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไวดังตอไปนี้ 
 
  มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา " พระราชกําหนดเปล่ียนแปลงราคา 
ปานกลางของที่ดินที่กําหนดไวสําหรับการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง  
พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕" 
 
  มาตรา ๒*  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก. ๒๕๒๕/๒๘/๑พ/๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๕] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกราคาปานกลางของท่ีดินท่ีคณะกรรมการตีราคาปานกลาง 
ของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที ่ พ.ศ.  ๒๕๐๘ ไดกําหนดไวสําหรับการประเมิน 
ภาษีบํารุงทองที่ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 
  มาตรา ๔  ใหนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบํารุง 
ทองที่ประจําป  พ.ศ. ๒๕๒๑  ถึง  พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใชในการประเมินภาษีบํารุงทองที่สําหรับป  
พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยใหถือราคาที่กําหนดตามมาตรานี้เปนการตีราคาปานกลาง 
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ของท่ีดินตามมาตรา   ๑๖   แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
  มาตรา ๕  ใหขยายกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชําระภาษี 
บํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกไปจนถึงวันที ่๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
  มาตรา ๖  ในกรณีที่ปรากฏวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ผูใดชําระภาษี 
บํารุงทองที่สําหรับป พ.ศ.  ๒๕๒๕ ไปแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ เกินจํานวน 
ท่ีตนตองเสีย ใหผูนั้นยื่นหลักฐานการชําระภาษีดังกลาวเพื่อขอรับภาษีสวนที่เกินคืน  ตอ 
เจาพนักงานประเมิน 
  เม่ือหัวหนาเขต  นายอําเภอ  หรอืนายกเทศมนตรี  แลวแตกรณีไดตรวจสอบ 
หลักฐานวาผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระภาษีเกินจํานวนที่ตนตองเสียจริง  ใหคืนภาษี 
สวนที่เกินภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นคําขอรับภาษี 
สวนที่เกินตามวรรคหนึ่ง 
 
  มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
    พลเอก ป. ติณสูลานนท 
         นายกรัฐมนตร ี
 
-------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ ตามที่ไดมีการกําหนดราคา 
ปานกลางของที่ดินขึ้นใหมเพื่อประโยชนในการประเมินภาษีบํารุงทองที่ประจําป  พ.ศ. ๒๕๒๕  
ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘  นั้น ปรากฏวาประชาชนจะตองเสียภาษีบํารุงทองที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนที่เคย 
เสียเดิมมาก อันเปนผลจากวิธีการตีราคาปานกลางของท่ีดินตามท่ีกฎหมายกําหนดไวยังไม 
เหมาะสมและเปนธรรมตามสภาพและทําเลของท่ีดินในแตละแหง เมื่อไดคํานึงถึงภาระภาษี 
ที่ประชาชนจะตองไดรับเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไปใน 
ปจจุบันยังไมคลี่คลายจึงเห็นสมควรที่จะผอนคลายความเดือดรอนที่ประชาชนจะไดรับจาก 
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ในชวงระยะเวลานี้เปนการชั่วคราว โดยกําหนดใหใชราคาปานกลาง 
ของที่ดินตามที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินไดกําหนดไวสําหรับการประเมิน 
ภาษีบํารุงทองที่สําหรับภาษีป พ.ศ. ๒๕๒๕  และในปตอไป ท้ังน้ี จนกวาจะมีการแกไข 
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ที่เกี่ยวกับวิธีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม 
ใหเหมาะสมและเปนธรรม ซ่ึงตองใชเวลาตระเตรียมการพอสมควร นอกจากนี ้โดยท่ีมี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การเปลี่ยนแปลงการคํานวณภาษีบํารุงทองที่ตามหลักเกณฑดังกลาว จึงจําเปนตองขยายระยะ 
เวลาสําหรับผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา  ๓๐  แหง 
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  พ.ศ.  ๒๕๐๘ สําหรับการเสียภาษีป  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ซ่ึงได 
ผานพนไปแลวดวย  และ โดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนอันเกี่ยวกับความ 
ม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี ้
 
สุนันทา/แกไข 
๒๕/๑๒/๔๔ 
A+B(C)          
 
 


