
สำเนา 

(นายสมคิด     ยอดสาร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 

เร่ือง  ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.  2566 
------------------------------------------- 

  ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับท่ี 3)           
พ.ศ. 2566 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีท่ีคำนวณได้ตามมาตรา 42 สำหรับการ
จัดเก็บภาษีของปีภาษี  พ.ศ.2566  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป  นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เห็นควรออกประกาศรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
บางประเภท  (ฉบับท่ี 3)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  มาตรา 3 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้า ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตาม    
มาตรา 42 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี  พ.ศ 2566  สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ 
       (1)  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 
       (2)  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์เป็นท่ีอยู่อาศัย 
       (3)  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) และ (2) 
       (4)  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีท้ิงไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 
 

  มาตรา 4 ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามมาตรา 3(1) ถึง (4) ท่ีได้ลดภาษีตามมาตรา 3 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ให้ลดจำนวนภาษีอีกในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวน
ภาษีอีกในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีท่ีคำนวณได้หลังจากการลดภาษีนั้น  ท้ังนี้  สำหรับการจัดเก็บ
ภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566 
  ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามมาตรา 3 (1) ถึง (4) ท่ีได้ลดภาษีตามมาตรา 4 แห่งพระราช
กฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ 2563  ให้การลดภาษีเป็นไปตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว  ท้ังนี้  สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ 2566 
  หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภดส.6) ประจำปี 
พ.ศ.2566 สามารถชำระภาษีได้ภายในเดือน มิถุนายน 2566  
  กรณีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลร่องกาศ หรือ เบอร์โทรศัพท์ 054-542886 ต่อ  102 
  จึงออกประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   29  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
 

 

 
 
  



 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ลดภาษีส าหรับทีด่ินและสิง่ปลูกสร้างบางประเภท  (ฉบบัที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
เป็นปทีี่  8  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕๕   

แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา 

พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างบางประเภท  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๖” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๖



มาตรา ๓ ให้ลดจ านวนภาษี ในอัตราร้อยละสิบห้าของจ านวนภาษีที่ค านวณได้   

ตามมาตรา  ๔๒  ส าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  

ดังต่อไปนี้   

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม  (๑)  และ  (๒) 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

มาตรา ๔ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา  ๓  (๑)  ถึง  (๔)  ที่ได้ลดภาษีตามมาตรา  ๓  

แห่งพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้ลดจ านวนภาษีอีกในอัตรา 

ร้อยละสิบห้าของจ านวนภาษีที่ค านวณได้หลังจากการลดภาษีนั้น  ทั้งนี้  ส าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี   

พ.ศ.  ๒๕๖๖   

ที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้างตามมาตรา   ๓  (๑)   ถึ ง   (๔)   ที่ ได้ลดภาษีตามมาตรา   ๔   

แห่งพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้การลดภาษีเป็นไปตามที่ก าหนด 

ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  ทั้งนี้  ส าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๙๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีส าหรับที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บในปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๖  เพ่ือลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน   
และสนับสนุนให้เกิดการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติว่า  การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่    
ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๖


