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สํ าเนา
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ด
เรื่อง การลดหย่ อนและการยกเว้ นหรือลดภาษีบํารุ งท้ องที่
พ.ศ. 2539
....................................
โดยที่ เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมื องปากเกร็ ด เรื่ อง การลดหย่อนและ
การยกเว้นหรื อลดภาษีบาํ รุ งท้องที่
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ.2496
(รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับมาตรา 6 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบาํ รุ งท้องที่ พ.ศ. 2508
(รวมแก้ไขเพิ่มเติ ม) เทศบาลเมื องปากเกร็ ด โดยได้รับความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลเมื องปากเกร็ ด
และโดยอนุมตั ิของผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากเกร็ ด เรื่ อง การลดหย่อนและ
การยกเว้นหรื อลดภาษีบาํ รุ งท้องที่ พ.ศ. 2539”
ข้อ 2. เทศบัญ ญัติ น้ ี ให้ใ ช้บ ัง คับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ไ ด้ป ระกาศไว้โ ดยเปิ ดเผย ณ สํา นัก งาน
เทศบาลเมืองปากเกร็ ด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสั่งอื่นใดในส่ วนที่ตราไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติ หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้อ 4. ในเทศบัญญัติน้ ี
“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ ที่เป็ นภูเขาหรื อ
ที่มีน้ าํ ด้วย
“เจ้า ของที่ ดิ น ” หมายความว่า บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล ไม่ ว่า จะเป็ นบุ ค คล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคล ซึ่ งมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน หรื อครอบครองอยูใ่ นที่ดินที่ไม่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของเอกชน
ข้อ 5. ให้ลดหย่อนภาษีบาํ รุ งท้องที่บุคคลธรรมดา ซึ่ งเป็ นเจ้าของที่ดินแปลงเดี ยวหรื อ
หลายแปลงที่ อยู่ในเขตเทศบาลเมื องปากเกร็ ด และใช้ที่ดินนั้นเป็ นที่ อยู่อาศัยของตน เป็ นที่ เลี้ ยงสัตว์
ของตน หรื อประกอบกสิ กรรมของตน ให้ลดหย่อนได้ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีบาํ รุ งท้องที่ หนึ่งร้อยตารางวา
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด มี หน้าที่ รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
และมีอาํ นาจออกระเบียบตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี

2

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2539
(ลงชื่อ)
เต็ม พิกุลทอง
(นายเต็ม พิกลุ ทอง)
เทศมนตรี ทําการแทน
นายกเทศมนตรี เมืองปากเกร็ ด
อนุมตั ิ
(ลงนาม)
สุจริต ปจฉิมนันท
(นายสุ จริ ต ปั จฉิ มนันท์)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับนี้ เนื่ องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ขึ้นเป็ นเทศบาลเมืองปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี และได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 32 ก. ลงวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2539
เป็ นต้น ไป เทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด จึ ง จํา เป็ นต้อ งตราเทศบัญ ญัติ น้ ี ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ นหลัก เกณฑ์
ในการดํา เนิ น การลดหย่อ นภาษี บ าํ รุ ง ท้อ งที่ ภายในเขตเทศบาลเมื อ งปากเกร็ ด ให้ถู ก ต้อ งเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ ี

