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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่องการขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ประจ าปี 2564 

……………………………………………………………….. 
 ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว428  ลงวันที่ 21 มกราคม 

2564  เรื่อง การขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)  ยังคงระบาดอย่างรุนแรง
ต่อเนื่องจากป ี 2563  ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระว่างด าเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ในปี พ.ศ.2564  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ผลกระทบของประชาชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  14  วรรคสอง    
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการของ      
ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  เฉพาะการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าปี  พ.ศ.2564  เป็นการทั่วไปออกไปอีก  2  เดือน  นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการด าเนินการจัดเก็บภาษี  ประจ าปี 2564  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง 
ระยะเวลาขยาย 

ตามกฎหมาย (เดิม) 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ขยายเวลาออกไป 

1 การแจ้งประเมินภาษี ภายใน กุมภาพันธ์ 2564 ภายใน เมษายน 2564 
2 การช าระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน ภายใน เมษายน 2564 ภายใน มิถุนายน 2564 
3 การผ่อนช าระภาษี งวดที่ 1 ภายใน เม.ย.64 

งวดที่ 2 ภายใน พ.ค.64 
งวดที่ 3 ภายใน มิ.ย.64 

งวดที่ 1 ภายใน มิ.ย.64 
งวดที่ 2 ภายใน ก.ค.64 
งวดที่ 3 ภายใน ส.ค.64 

3 การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ เสียภาษีที่ค้าง
ช าระภาษี 

ภายใน พฤษภาคม 2564 ภายใน กรกฎาคม 2564 

4 การแจ้ งรายการภาษีค้างช าระให้กับ
ส านักงานที่ดิน 

ภายใน  มิถุนายน 2564 ภายใน สิงหาคม 2564 

  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  044 666 
216  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่    22    เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
            

                นายบ ารุง  ชาญประโคน   



 

สรุปเรื่องท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 
ให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจ าปี พ.ศ.2564 

ที ่ เรื่อง 
ผู้มีหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติ 
ข้อกฎหมาย ระยะเวลาตามกฎหมาย ระยะเวลาที่ขยายออกไป 

1 การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตรา
ภ า ษี          ที่ จั ด เ ก็ บ   แ ล ะ
รายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็น   ในการ
จัดเก็บภาษ ี

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 มาตรา 39 
2.กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์  อัตราภาษี  
และรายละเอียดอ่ืนในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 3 

ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 

ก่ อ น วั น ที่  1  เ ม ษ า ย น 
2564 

2 การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบ
ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 มาตรา 44 
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ   
สิ่งปลูกสร้าง  ข้อ 6 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 

ภายในเดือนเมษายน 
2564 

3 การช าระภาษีตามแบบแจ้งการ
ประเมินภาษ ี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
พ.ศ.2562  มาตรา 46 

ภายในเดือนเมษายน 2564 ภายในเดือนมิถุนายน  
2564 

4 การผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
พ.ศ.2562  มาตรา 52 วรรคสอง 
2.กฎกระทรวงการผ่อนช าระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ข้อ 3 

(1) งวดที่หนึ่ง ภายในเดือน
เมษายน  2564 
(2) งวดที่สอง ภายในเดือน
พฤษภาคม  2564 
(3) งวดที่หนึ่ง ภายในเดือน
มิถุนายน  2564 

(1) งวดที่หนึ่ง ภายใน
เดือนมิถุนายน  2564 
(2) งวดที่สอง ภายในเดือน
กรกฎาคม  2564 
(3) งวดที่หนึ่ง ภายใน
เดือนสิงหาคม  2564 

5 การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มี
ภาษีค้างช าระ 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
พ.ศ.2562  มาตรา 61 

ภายในเดือนพฤษภาคม 
2564 

ภายในเดือนกรกฎาคม 
2564 

6 การแจ้งรายการภาษีค้างช าระให้
ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดิน
สาขา 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
พ.ศ.2562  มาตรา 60 

ภายในเดือนมิถุนายน 
2564 

ภายในเดือนสิงหาคม 
2564 



 


