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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตภิาษบีํารุงทองที่  
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตั ิ

ภาษีบาํรุงทองที่ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 

๒๕๐๘ และมาตรา ๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานประเมิน และ

เจาพนักงานสํารวจ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
 
ขอ ๒  ใหผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นในแตละ

เขตทองที่ ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหมีหนาที่พิจารณา
การตีราคาปานกลางของที่ดิน ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
คณะกรรมการนั้นใหประกอบดวยปลัดกรุงเทพมหานคร เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
หัวหนาเขตทองที่ และผูทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเลือกจากบุคคลในแต
ละเขตทองที่ 

 
ขอ ๓  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครประกาศราคาปานกลางของที่ดินตาม

ความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไว ณ ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร ที่วาการเขต และ ณ สถานที่ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร 

 
ขอ ๔  การปดประกาศกําหนดวัน เวลาจะทําการสํารวจและการปฏิบัติตามความ

ในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหปดไว ณ ที่วาการเขตซ่ึงที่ดิน
แปลงนั้นอยูในเขต และ ณ สถานที่ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควร 

 
ขอ ๕  การลดหยอนที่ดินไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ ใหถือการลดหยอนตาม

เกณฑในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
เพ่ือประโยชนแหงการนี้ ใหถือเขตเทศบาลนครหลวง เขตสุขาภิบาล และนอก

เขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาลที่มีอยูในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ในวันที่ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน
เขตในการลดหยอนตามความในวรรคหนึ่ง 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๗๒/หนา ๖๘๔/๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ขอ  ๖   การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินตามความในมาตรา  ๒๙  แหง

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหย่ืนตอเจาพนักงานประเมิน ณ ที่วาการเขตซึ่ง
ที่ดินแปลงนั้นอยูในเขต หรือย่ืน ณ สถานที่ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

 
ขอ  ๗   ใหผูมีหนาที่ เ สียภาษีบํา รุงทองที่ตามความในมาตรา  ๓๔  แหง

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ นําเงินไปชําระตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ที่วาการเขต
ซึ่งที่ดินแปลงนั้นอยูในเขต หรือ ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร หรือ ณ สถานที่ซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด 

 
ขอ ๘  การแจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่ตามความในมาตรา ๓๓ แหง

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหเจาพนักงานประเมินแจงการประเมินเปนหนังสือ
ไปยังผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที ่

 
ขอ ๙  ใหอํานาจหนาที่ของนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีตามความในมาตรา 

๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.
๒๕๐๘ เปนอํานาจหนาที่ของหัวหนาเขต 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
กมล  วรรณประภา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีบํารุง
ทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๑๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดผูมีอํานาจแตงตั้ง
เจาพนักงานประเมินและเจาพนักงานสํารวจ กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการตีราคาปานกลางตามมาตรา ๑๔ กําหนดสถานที่เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๔ กําหนดเกณฑการลดหยอนที่ดินที่ไมตองเสียภาษีบํารุง
ทองที่ตามมาตรา ๒๒ กําหนดวิธีการและสถานที่แจงการประเมินตามมาตรา ๓๓ และกําหนดผู
ปฏิบัติหนาที่แทนนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรี  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/ผูจัดทํา 
๘ มกราคม ๒๕๕๒ 

สุนันทา/ตรวจ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ 

 


