
                 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   กองคลัง องค์การบริหารสวนต าบลปะโด                   .                                                                                                                             

ที่ ปน 76602 /                                           วันที ่      25  สิงหาคม   ๒๕63                                       

เรื่อง  ขอขยายเวลาช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพ่ิมตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562น 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 

 

เรื่องเดิม   

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา (14,46,68-73) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ             
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ือประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นใน
การจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของ
ทุกปี และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ นั้น 

ข้อเท็จจริง 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงไป
โดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ               
การแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนใช้บริการจ านวนมาก ประกอบกับมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ 
ในกรุงเทพมหานคร ,ปริมณฑลและจังหวัดอ่ืน ๆ ส่งผลให้มีผู้เดินทางกลับภูมิล าเนาในพื้นที่ต าบลปะโดมากขึ้น  

อนึ่งขณะนี้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินภาษีที่ดินและ               
สิ่งปลูกสร้าง  และส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก
ปริมาณงานมีจ านวนมากและการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ดังกล่าว  ตลอดทั้งเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2563  มีพระราชกฤษฎีกาลด
ภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  ให้ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของภาษีที่ค านวณได้    
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้จึงต้องท าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562  ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด                  

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

1. มาตรา (14) แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
  ก าหนดเวลาการช าระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ  หรือการก าหนดเวลาการคัดค้านการ

ประเมินภาษีตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าว  มีเหตุจ าเป็น
จนไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้  ให้ยื่นค าร้องขอขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาก่อนก าหนดเวลาสิ้นสุดลง  
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร  จะให้ขยายเวลาหรือให้เลื่อนก าหนดเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่
กรณีได ้
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
                    

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 จึงขอ
อนุมัตขิยายเวลาช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562                
เห็นควรอนุมัติขยายเวลาออกไปดังนี้ 

1.  การช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน  2563 

2.  การผ่อนช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ขยายเวลาดังต่อไปนี้ 

     -  งวดที่หนึ่ง  ช าระภายในเดือนกันยายน  2563 

     -  งวดที่สอง  ช าระภายในเดือนตุลาคม  2563 

     -  งวดที่สาม  ช าระภายในเดือนพฤศจิกายน  2563 

3.  การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ที่มีภาษีค้างช าระ
ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม  2563 

4.  การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ค้างช าระ  ให้ส านักงานที่ดินหรือ
ส านักงานที่ดินสาขา  ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน  2563 

ทั้งนีเ้พ่ือลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพ่ิมของประชาชนจึงขออนุมัติงดเบี้ยปรับ/
เงินเพ่ิมดังกล่าวมาพร้อมนี้ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
                                                       
                                                                  (นางสาวฮามีดะห์   มะดีเยาะ)    
                                                            เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน      
                                                                                                    
                                                                
                                                                   (นางสาวแวนะ   เจะอุบง ) 
                                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                                       
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                      
                                                                      (นายสุรพงศ์  จันทรัตน์) 
                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
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   ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
          (    )  อนุมัติ 
          (    )  ไม่อนุมัติ   เนื่องจาก ................................................................................................................... .. 
....................................................................... ........................................................................................................                     
                                    
                                                                        
 
                                                                        (นายฮาเซ็น   วาหะ) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
         
 
 
 
                       

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 

เรื่อง ขอขยายเวลาช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา (14 ,46,68-73) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ              
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพ่ือประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นใน
การจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของ
ทุกปี และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษภีายในเดือน กุมภาพันธ์ นั้น 

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้
เปลี่ยนแปลงไปโดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นจ านวนมาก ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนใช้บริการจ านวนมาก ประกอบกับมาตรการปิด
สถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ,ปริมณฑลและจังหวัดอ่ืน ๆ ส่งผลให้มีผู้เดินทางกลับภูมิล าเนาในพ้ืนที่              
ต าบลปะโดมากขึ้น  

อนึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด อยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  และส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากปริมาณ
งานมีจ านวนมากและการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019(COVID-19) ดังกล่าว  ตลอดทั้งเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2563  มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  ให้ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของภาษีที่ค านวณได้  ฝ่าย
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จึงต้องท าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างใหม่  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562  ได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 จึง
ประกาศแจ้งการขยายเวลาช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 

1.  การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน  
2563 

2.  การผ่อนช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2563  ขยายเวลาดังต่อไปนี้ 
     -  งวดที่หนึ่ง  ช าระภายในเดือนกันยายน  2563 
     -  งวดที่สอง  ช าระภายในเดือนตุลาคม  2563 
     -  งวดที่สาม  ช าระภายในเดือนพฤศจิกายน  2563 
3.  การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ. 2563  ที่มีภาษีค้าง

ช าระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม  2563 
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4.  การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  ค้างช าระ  ให้ส านักงานที่ดินหรือ
ส านักงานที่ดินสาขา  ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน  2563 

 ทั้งนี้เพ่ือลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพ่ิมของประชาชนจึงของดเบี้ยปรับ/เงิน
เพ่ิมมาพร้อมนี้ 
                                     

อนึ่ง  หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลปะโด โทรศัพท์หมายเลข 073-719826 ในวันและเวลาราชการ  
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                

                      ประกาศ ณ วันที่ 25  สิงหาคม  2563 
 
 
 
 
                                                              (นายฮาเซ็น   วาหะ) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 

 


