
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดทองทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือการลดหยอนไมตองเสียภาษีบาํรุงทองที ่
พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๒ (๔) วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ และมาตรา ๘ ทวิ (๔) แหง
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที ่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ และมาตรา 
๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
ขอ ๒  ใหเขตทองที่ในกรุงเทพมหานครดังตอไปนี้ เปนทองที่ที่มีชุมชนหนาแนน

มากตามมาตรา ๒๒ (๔) (ก) 
(๑) เขตคลองสาน ทุกแขวง 
(๒) เขตคลองเตย ทุกแขวง 
(๓) เขตจตุจักร ทุกแขวง 
(๔) เขตจอมทอง เฉพาะในทองที่แขวงบางขุนเทียน 
และแขวงบางคอ 
(๕) เขตดินแดง ทุกแขวง 
(๖) เขตดุสิต ทุกแขวง 
(๗) เขตตลิ่งชัน เฉพาะในทองที่แขวงคลองชักพระ 
(๘) เขตธนบุรี ทุกแขวง 
(๙) เขตบางกอกนอย ทุกแขวง 
(๑๐) เขตบางกอกใหญ ทุกแขวง 
(๑๑) เขตบางกะป ทุกแขวง 
(๑๒) เขตบางเขน เฉพาะในทองที่แขวงอนุสาวรีย 
(๑๓) เขตบางคอแหลม ทุกแขวง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๓ ก/หนา ๒๒/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

(๑๔) เขตบางซื่อ ทุกแขวง 
(๑๕) เขตบางนา ทุกแขวง 
(๑๖) เขตบางพลัด ทุกแขวง 
(๑๗) เขตบางรัก ทุกแขวง 
(๑๘) เขตปทุมวัน ทุกแขวง 
(๑๙) เขตประเวศ ทุกแขวง 
(๒๐) เขตปอมปราบศัตรูพาย ทุกแขวง 
(๒๑) เขตพญาไท ทุกแขวง 
(๒๒) เขตพระโขนง ทุกแขวง 
(๒๓) เขตพระนคร ทุกแขวง 
(๒๔) เขตภาษีเจริญ เฉพาะในทองที่แขวงคูหาสวรรค 
แขวงบางดวน แขวงบางหวา 
และแขวงปากคลองภาษีเจริญ 
(๒๕) เขตยานนาวา ทุกแขวง 
(๒๖) เขตราชเทวี ทุกแขวง 
(๒๗) เขตราษฎรบูรณะ ทุกแขวง 
(๒๘) เขตลาดพราว ทุกแขวง 
(๒๙) เขตวังทองหลาง ทุกแขวง 
(๓๐) เขตวัฒนา ทุกแขวง 
(๓๑) เขตสัมพันธวงศ ทุกแขวง 
(๓๒) เขตสวนหลวง ทุกแขวง 
(๓๓) เขตสาทร ทุกแขวง 
(๓๔) เขตสายไหม เฉพาะในทองที่แขวงคลองถนน 
(๓๕) เขตหวยขวาง ทุกแขวง 
 
ขอ ๓  ใหเขตทองที่ในกรุงเทพมหานครดังตอไปนี้ เปนทองที่ที่มีชุมชนหนาแนน

ปานกลางตามมาตรา ๒๒ (๔) (ข) 
(๑) เขตคลองสามวา ทุกแขวง 
(๒) เขตคันนายาว ทุกแขวง 
(๓) เขตจอมทอง เฉพาะในทองที่แขวงจอมทอง 
และแขวงบางมด 
(๔) เขตดอนเมือง ทุกแขวง 
(๕) เขตตลิ่งชัน เฉพาะในทองที่แขวงฉิมพล ี
และแขวงตลิ่งชัน 
(๖) เขตทุงครุ ทุกแขวง 



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 
 

(๗) เขตบางขุนเทียน เฉพาะในทองที่แขวงทาขาม หมูที่ ๑ 
หมูที่ ๔ และหมูที่ ๗ และแขวงแสมดํา หมูที่ ๑ 
หมูที่ ๒ หมูที่ ๔ หมูที่ ๕ หมูที่ ๖ และหมูที่ ๗ 
(๘) เขตบางเขน เฉพาะในทองที่แขวงทาแรง 
(๙) เขตบางแค เฉพาะในทองที่แขวงบางแค 
และแขวงบางแคเหนือ 
(๑๐) เขตบางบอน ตั้งแตคลองวัดสิงห (ติดเขตจอมทอง) 
ไปถึงถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก) 
ประกอบดวยพื้นที่หมูที่ ๔ หมูที่ ๕ ฝงตะวันออก 
ของถนนกาญจนาภิเษก หมูที่ ๖ หมูที่ ๗ หมูที่ ๘ 
หมูที่ ๙ และหมูที่ ๑๐ ฝงตะวันออก 
ของถนนกาญจนาภิเษก 
(๑๑) เขตบึงกุม ทุกแขวง 
(๑๒) เขตภาษีเจริญ เฉพาะในทองที่แขวงบางจาก 
และแขวงบางแวก 
(๑๓) เขตมีนบุรี ทุกแขวง 
(๑๔) เขตลาดกระบัง เฉพาะในทองที่แขวงลาดกระบัง 
(๑๕) เขตสะพานสูง ทุกแขวง 
(๑๖) เขตสายไหม เฉพาะในทองที่แขวงสายไหม 
และแขวงออเงิน 
(๑๗) เขตหนองแขม ทุกแขวง 
(๑๘) เขตหลักส่ี ทุกแขวง 
 
ขอ ๔  ใหเขตทองที่ในกรุงเทพมหานครดังตอไปนี้ เปนทองที่ชนบทตามมาตรา 

๒๒ (๔) (ค) 
(๑) เขตตลิ่งชัน เฉพาะในทองที่แขวงบางเชือกหนัง แขวงบางพรหม 
และแขวงบางระมาด 
(๒) เขตทวีวัฒนา ทุกแขวง 
(๓) เขตบางขุนเทียน เฉพาะในทองที่แขวงทาขาม 
หมูที่ ๒ หมูที่ ๓ หมูที่ ๕ หมูที่ ๖ หมูที่ ๘ หมูที่ ๙ 
และหมูที่ ๑๐ และแขวงแสมดํา หมูที่ ๓ หมูที่ ๘ 
หมูที่ ๙ และหมูที่ ๑๐ 
(๔) เขตบางแค เฉพาะในทองที่แขวงบางไผและแขวงหลักสอง 
(๕) เขตบางบอน จากถนนกาญจนาภิเษกสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวยพื้นที่หมูที่ ๑ หมูที่ ๒ หมูที่ ๓ หมูที่ ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

หมูที่ ๕ หมูที่ ๑๐ และหมูที่ ๑๑ ฝงตะวันตก 
ของถนนกาญจนาภิเษก 
(๖) เขตภาษีเจริญ เฉพาะในทองที่แขวงคลองขวาง 
(๗) เขตลาดกระบัง เฉพาะในทองที่แขวงขุมทอง 
แขวงคลองสองตนนุน แขวงคลองสามประเวศ 
แขวงทับยาว และแขวงลําปลาทิว 
(๘) เขตหนองจอก ทุกแขวง 
 
ขอ ๕  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ เปนตนไป 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สมคิด จาตศุรีพิทักษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 

ประชา มาลนีนท 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เขตทองที่เพ่ือการลดหยอน
ไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แบงเปนทองที่ที่มี
ชุมชนหนาแนนมาก ทองที่ที่มีชุมชนหนาแนนปานกลางและทองที่ชนบท ไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ในดานจํานวนพื้นที่เขตการปกครองและสภาพความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
สมควรกําหนดเขตทองที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อการลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่เสียใหม
ใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน โดยพิจารณาจากความหนาแนนของประชากร ความเจริญ
ของเมือง และรายไดของประชากรในแตละทองที่ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/พิมพ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

สุนันทา/ตรวจ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ 

 


