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  การลดหย่อนภาษบี ารุงทอ้งที่  
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องค์การบรหิารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
อ าเภอนาดี    จังหวดัปราจีนบุร ี

 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

เรื่อง  การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี 
 พ.ศ. ๒๕62 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
หลักการ 

 

ปรับปรุงข้อบัญญัติ ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
 

เหตุผล 
 

 เนื่องจากข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕51 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและ
มีขั้นตอนการด าเนินการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ไม่เหมาะสมกับการด าเนินการในปจจจุบัน  เพ่ือประโยชนขของ
องคขการบริหารส่วนต าบล และให้ขั้นตอนการด าเนินการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
เรื่อง  การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 พ.ศ. ๒๕62 
 
 

 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ว่าด้วยการลดหย่อนภาษี
บ ารุงท้องที ่
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคขการบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคขการบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.2546
ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ภาษีบ ารุงท้องที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ องคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ โดยความเห็นชอบของสภาองคขการ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอและนายอ าเภอนาดี  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  เรื่อง  การลดหย่อนภาษี
บ ารุงท้องที่ พ.ศ.2562 ” 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.
2551 
 ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้  
 “ที่ดิน” หมายความว่า พ้ืนที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย  
 “เจ้าของที่ดิน” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธขของเอกชน 
 ข้อ 6 บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตองคขการบริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอ และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตวขของตน หรือประกอบกสิกรรม ของตนให้ลดหย่อน
ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ได้ ๕ ไร่  
 ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่า ไม่ได้รับการลดหย่อน ส าหรับส่วน
ของที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่านั้น 
 ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน ให้ได้รับการลดหย่อนรวมกัน  ตามเกณฑขที่
ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  
 ข้อ 7 บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตองคขการบริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอ ประสงคขจะขอลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ยื่นค าขอต่อนายกองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ตาม
แบบ ลย. ๑ ท้ายข้อบัญญัตินี้  
 
 
 

/ข้อ 8... 
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 ข้อ 8 ให้นายกองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
               ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2562 

 
 

       (ลงชื่อ)     ส าราญ  อ่อนอรุณ 
                (นายส าราญ  อ่อนอรุณ) 

       นายกองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ. 
 
 

  เห็นชอบ 
 
   (ลงชื่อ)        นพดล   งามเหลือ 
    (นายนพดล   งามเหลือ) 
                 นายอ าเภอนาดี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ลย.1 
 

แบบค าขอลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ตามข้อบัญญัติ เรื่อง  การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
***************** 

เขียนที่................................................................... 
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ................................. 

 
เรียน  นายกองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน.................ฉบับ 
  2. ส าเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ปก.......... จ านวน..................ฉบับ 
 
  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล....................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..........ต าบล.........................................อ าเภอ........................... .................................... 
จังหวัด..................................................................เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่.................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
ขนาดพ้ืนที่รวม.......................ไร่............................งาน..........................ตารางวา  
 
  มีความประสงคขขอลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่จ านวน............ไร่..................งาน..................ตารางวา 
 โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 
  ............................................................................................................................. ........................... 
.................................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
     (ลงชื่อ)................................................ผู้ยื่นค าขอ 
             (..............................................) 
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การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
       เป็นไปตามหลักเกณฑข 
       ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑข 
 เหตุผลประกอบ........................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
  
     (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่ 
             (..............................................) 
    ต าแหน่ง ..................................................................................  
ความเห็นของผู้อ านวยการกองคลังองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
......................................................................................................................................................................... ............ 
     (ลงชื่อ)................................................ 
             (..............................................) 
                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ความเห็นของปลัดองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
     (ลงชื่อ)................................................ 
             (..............................................) 
          ต าแหน่ง  ปลัดองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 
ความเห็นของนายกองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
       อนุมัติให้ลดหย่อนได้ 
       ไม่อนุมัติให้ลดหย่อน เพราะ...........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
     (ลงชื่อ)................................................    
                      (..............................................) 
          ต าแหน่ง  นายกองคขการบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 


