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ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ 
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ประจำปี พ.ศ. 2564 

********************** 
 ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว.428  ลงวันที่ 21 มกราคม 

2564  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  
แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ยังคงระบาดอย่างรุนแรง
ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563  ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาลด
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2564  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ผลกระทบของประชาชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา  14  วรรคสอง    
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของ      
ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  เฉพาะการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี  พ.ศ. 2564  เป็นการทั่วไปออกไปอีก  2  เดือน  นั้น 

เทศบาลตำบลบึงเจริญ จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึง
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี  ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที ่ เรื่อง 
ระยะเวลาขยาย 

ตามกฎหมาย (เดิม) 
ระยะเวลาที่กำหนด 
ขยายเวลาออกไป 

1 การแจ้งประเมินภาษี ภายใน กุมภาพันธ์ 2564 ภายใน เมษายน 2564 

2 การชำระภาษ ี ตามแบบแจ้ ง
ประเมิน 

ภายใน เมษายน 2564 ภายใน มิถุนายน 2564 

3 การผ่อนชำระภาษี 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 การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี
ที่ค้างชำระภาษ ี

ภายใน พฤษภาคม 2564 ภายใน กรกฎาคม 2564 

4 การแจ้งรายการภาษีค้างชำระ
ให้กับสำนักงานที่ดิน 

ภายใน มิถุนายน 2564 ภายใน สิงหาคม 2564 

  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบล
บึงเจริญ  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 5  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 สิบเอก 

          (สุวิทย์  กลมประโคน) 
             ปลัดเทศบาลตำบลบึงเจริญ 
                                                  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ 



 
สรุปเรื่องท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 

ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 

ที ่ เรื่อง 
ผู้มีหน้าที่ต้อง

ปฏิบัติ 
ข้อกฎหมาย ระยะเวลาตามกฎหมาย ระยะเวลาที่ขยายออกไป 

1 การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อัตราภาษี      
ที่จัดเก็บ  และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น   
ในการจัดเก็บภาษี 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 มาตรา 39 
2.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์  อัตราภาษี  
และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 3 

ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 

ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 

2 การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบ
ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษ ี

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 มาตรา 44 
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร ื ่องการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ   
สิ่งปลูกสร้าง  ข้อ 6 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 

ภายในเดือนเมษายน 2564 

3 การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน
ภาษ ี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี พระราชบัญญัติภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง     
พ.ศ.2562  มาตรา 46 

ภายในเดือนเมษายน 2564 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 

4 การผ่อนชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
พ.ศ.2562  มาตรา 52 วรรคสอง 
2.กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ข้อ 3 

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

(1) งวดที่หนึ่ง ภายในเดือน
มิถุนายน  2564 
(2) งวดที่สอง ภายในเดือน
กรกฎาคม  2564 
(3) งวดที่หนึ่ง ภายในเดือน
สิงหาคม  2564 

5 การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษี
ค้างชำระ 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง     
พ.ศ.2562  มาตรา 61 

ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

6 การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงาน
ที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง     
พ.ศ.2562  มาตรา 60 

ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ภายในเดือนสิงหาคม 2564 

 


