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เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
เรื่อง การลดหย่ อนไม่ ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่
พ.ศ.๒๕๕๖
---------------------------------หลักการ
เพื่อให้ มีการกาหนดการลดหย่อนเนื ้อที่ดนิ ที่ไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่ของเจ้ าของที่ดนิ แปลง
เดียวหรื อหลายแปลงที่อยูใ่ นจังหวัดเดียวกัน และใช้ ที่ดนิ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตน เป็ นที่เลี ้ยงสัตว์ของตน หรื อ
ประกอบกสิกรรมของตน เพื่อประโยชน์ในการสารวจและความชัดเจนในการยื่นแบบแสดงรายการและประเมิน
ของเจ้ าพนักงานประเมิน และเป็ นประโยชน์ตอ่ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
เหตุผล
โดย พระราชบัญญัตภิ าษีบารุงท้ องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ ไข
เพิ่มเติมภาษีบารุงท้ องที่ (พ.ศ ๒๕๐๘) พ.ศ ๒๕๒๔ และพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
ได้ กาหนดเกณฑ์การลดหย่อนเนื ้อที่ดนิ ที่ไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่ในกรณีในเขตเทศบาลตาบล ให้ ลดหย่ อน
ได้ ไม่ เกินหนึ่งไร่ แต่ จะน้ อยกว่ าสองร้ อยตารางวาไม่ ได้ ทังนี
้ ้ตามที่กาหนดในเทศบัญญัติ
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ ประกาศจัดตังองค์
้ การบริ หารส่วนตาบลศรี โพธิ์เงินเป็ น
เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกาหนดให้ บรรดาข้ อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ ใช้ บงั คับในเรื่ องใดอยูก่ ่อนแล้ วคงใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้
มีการตราเทศบัญญัตใิ นเรื่ องนันขึ
้ ้นใหม่
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการกาหนดพื ้นที่ในการลดหย่อนภาษีบารุงท้ องที่ ในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
พางคา ให้ มีความชัดเจน เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งภาษีบารุง
ท้ องที่ พ .ศ ๒๕๐๘ และพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ ตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อบังคับใช้ ในเขต
เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ต่อไป
จึงเสนอร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี บารุง
ท้ องที่ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน พิจารณาต่อไป

(๑)
เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
เรื่ อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่
พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีบารุงท้ องที่
พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตภิ าษีบารุงท้ องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
พ.ศ. ๒๕๒๔ และพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน และผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงินขึ ้นไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ เทศบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า “เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การลดหย่อนไม่
ต้ องเสียภาษีบารุงท้ องที่ ฑ.ศ. ๒๕๕๖
ข้ อ ๒ เทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ บงั คับในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เมื่อได้ ประกาศไว้ โดย
เปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน แล้ วเจ็ดวัน
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก “ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนตาบลศรี โพธิ์เงินเรื่ อง การลดหย่อนเนื ้อ
ที่ดนิ ที่ไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ “ โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้ อบัญญัติ ข้ อบังคับ กฎ ระเบียบ
และคาสัง่ อื่นใด ซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับเทศบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ เทศบัญญัตนิ ี ้แทน
ข้ อ ๔ ให้ บคุ คลธรรมดา ซึง่ เป็ นเจ้ าของที่ดนิ แปลงเดียว หรื อลายแปลง ที่อยูใ่ นจังหวัด
เชียงราย เขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน และใช้ ที่ดนิ นันเป็
้ นที่อยูอ่ าศัยของตน เป็ นที่เลี ้ยงสัตว์ของตนหรื อ
ประกอบกสิกรรมของตนให้ ละหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่ได้ จานวน หนึง่ ไร่
ถ้ าเป็ นที่ดนิ ที่มีสง่ ปลูกสร้ างและสิ่งปลูกสร้ างนันเป็
้ นสถานประกอบการค้ า หรื อให้ เช่า ไม่ได้ รับการลดหย่อน
สาหรับที่ดนิ ที่มีสิ่งปลูกสร้ างที่ใช้ เป็ นสถานการค้ าหรื อใช้ เช่านัน้
ข้ อ ๕ ให้ นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้
และให้ มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่ เพื่อปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามเทศบัญญัตนิ ี ้

(๒)
ประกาศ คาสัง่ ระเบียบ ข้ อบังคับ นันเมื
้ ่อได้ ประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน ให้ ใช้ บงั คับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิทธิราช บาเหน็ด
(นายสิทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ ศกั ดิ์ วังเสมอ)
ผู้วา่ ราชการจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ เทศบัญญัตฉิ บับนี ้ คือ โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัตนิ ี ้ เพื่อให้
มีการกาหนดอัตราการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่ ให้ มีความเหมาะสมกับสภาพที่ดนิ เศรษฐกิจ และ
สังคม ในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน อาศัยอานาจตามความมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีบารุง
ท้ องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตภิ าษีบารุงท้ องที่
พ.ศ ๒๕๐๘ พ.ศ ๒๕๒๔และพระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่บญ
ั ญัตใิ ห้ อานาจ
เทศบาลตาบล กาหนดอัตราการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้ องที่ในเขตเทศบาลตาบลได้
จึงจาเป็ นต้ องตราเทศบัญญัตนิ ี ้

