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พระราชกฤษฎีกา 
ใหใชพระราชบัญญตัภิาษีโรงเรือนและที่ดนิ 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
ในทองที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล 

พ.ศ. ๒๕๑๖๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ 
เปนปที่ ๒๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหใชพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 

๒๔๗๕ ในทองที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 
๒๔๗๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ในทองที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล 
พ.ศ. ๒๕๑๖” 

 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหใชพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะทองที่ที่ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ กับในทองที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลในจังหวัดอื่น 

 
มาตรา  ๔   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงการคลั งและ รัฐมนตรี ว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๐/ตอนที่ ๑๕๗/หนา ๕๘๓/๔ ธันวาคม ๒๕๑๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหจังหวัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เฉพาะทองที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล เปนรายไดของจังหวัด และใหเปนทรัพยสิน
สวนจังหวัด สมควรใหใชพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เฉพาะทองที่ที่ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ กับในทองที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลทุกจังหวัด  จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ตรวจ 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ 

นฤดล/ตรวจ 
๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ 

 


