
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 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตาํบลปะทิว 
เร่ือง การลดหยอนภาษีบาํรุงทองที ่

พ.ศ. ๒๕๕๓๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลปะทิว วาดวยการลดหยอน

ภาษีบํารุงทองที่บังคับใชในเขตเทศบาลตําบลปะทิว 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบมาตรา ๒๒ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๒๔ เทศบาลตําบลปะทิวโดยความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลปะทิว และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดชุมพร จึงตราเทศ
บัญญัติไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  เทศบัญญัตินี้ เ รียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลปะทิว เร่ือง การ

ลดหยอนภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
ขอ ๒  ใหใชเทศบัญญัตินี้ ในเขตเทศบาลตําบลปะทิว เมื่อไดประกาศไวโดย

เปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิวแลว 
 
ขอ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่ตราไวแลวใน

เทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
 
ขอ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
“บุคคลธรรมดา” หมายความวา บุคคลตามความหมายแหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยและใหหมายรวมถึง คณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคลดวย 
“เจาของที่ดิน” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
“ที่ดิน” หมายความวา พ้ืนที่ดินและใหหมายความรวมถึง พ้ืนที่ที่เปนภูเขาหรือมี

น้ําดวย 
“ที่อยูอาศัย” หมายความวา บานเรือน ตึก กระทอม หรือส่ิงปลูกสรางอ่ืนใดที่มี

ประโยชนใชสอยตามปกติเพ่ือการอยูอาศัย ซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนในการประกอบการคาของ
เจาของที่ดิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนที่ ๑๐๘ ง/หนา ๑๘๖/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 



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 
 

“ที่เล้ียงสัตว” หมายความวา พ้ืนที่ซึ่งใชประโยชนในการเลี้ยงสัตวที่เปนประโยชน
ในการประกอบอาชีพหรือยังชีพของเจาของที่ดิน ไมวาจะเปนสัตวปก แมลง สัตวบก หรือสัตวน้ํา 
หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําใด ๆ ก็ตาม โดยการเลี้ยงสัตวในที่ดินดังกลาว อาจเปนสถานที่ใหอาหาร 
หรือแหลงอาหารของสัตว หรือแหลงพักนอนของสัตว แหลงควบคุมกักกันสัตว หรือหลายกรณี
ประกอบกันก็ได 

“ที่ประกอบกสิกรรม” หมายความวา พ้ืนที่ใชประโยชนในการเพาะปลูกพืชผลที่
เปนประโยชนในการประกอบอาชีพ หรือยังชีพ โดยอาจเปนพืชลมลุก พืชยืนตน หรือพืชน้ําใด ๆ 
ก็ตามของเจาของที่ดิน 

 
ขอ ๕  ใหบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนเจาของที่ดินแปลงเดียวหรืหลายแปลงที่อยูใน

เขตเทศบาลตําบลปะทิว และใชที่ดินนั้นเปนที่อยูอาศัยของตน เปนที่เล้ียงสัตวของตน หรือ
ประกอบกสิกรรมของตนใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุงทองที่ เปนจํานวนหนึ่งไร 

ที่ดินที่มีส่ิงปลูกสราง และใชส่ิงปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชา ไมไดรับ
การลดหยอนสําหรับสวนของที่ดินที่มีส่ิงปลูกสรางที่ใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดาหลายคนเปนเจาของที่ดินรวมกัน ใหไดรับการลดหยอน
รวมกันตามเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๖  ใหนายกเทศมนตรีตําบลปะทิวเปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ัง เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มนตชัย  โกษฐเพชร 

นายกเทศมนตรีตําบลปะทวิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 



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 
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