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สิงหาคม ๒๕63

เรื่อง ขอขยายเวลาชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562น
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคน
เรื่องเดิม
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา (14,46,68-73) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลู กสร้ าง พ.ศ. 2562 ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น การจัด ทาบัญ ชีรายการที่ดินและสิ่ งปลู กสร้างเพื่ อ
ประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการ
จัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี
และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ นั้น
ข้อเท็จจริง
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงไป
โดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นจานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนใช้บริการจานวนมาก ประกอบกับมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร ,ปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ส่งผลให้มีผู้เดินทางกลับภูมิลาเนาในพื้นที่ตาบลแคนมากขึ้น
อนึ่งขณะนี้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อยู่ระหว่างการดาเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง และส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากปริมาณงานมี
จานวนมากและการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19) ดังกล่าว ตลอดทั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสาหรับที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ให้ลดจานวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของภาษีที่คานวณได้ งานพัฒนาและ
จั ด เก็ บ รายได้ จึ ง ต้ อ งท าการประเมิ น ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งใหม่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ ด าเนิ น การตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
1. มาตรา (14) แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
กาหนดเวลาการช าระภาษีห รื อแจ้ งรายการต่า งๆ หรื อ การกาหนดเวลาการคัด ค้ านการ
ประเมินภาษีตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลาดังกล่าว มีเหตุจาเป็น
จนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกาหนดเวลาได้ ให้ยื่นคาร้องขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุดลง
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายเวลาหรือให้เลื่อนกาหนดเวลาออกไปอีกตามความจาเป็นแก่
กรณีได้

-2ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงขอ
อนุมัตขิ ยายเวลาชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็น
ควรอนุมัติขยายเวลาออกไปดังนี้
1. การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2. การผ่อนชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่หนึ่ง ชาระภายในเดือนกันยายน 2563
- งวดที่สอง ชาระภายในเดือนตุลาคม 2563
- งวดที่สาม ชาระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชาระ
ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชาระ ให้สานักงานที่ดินหรือ
สานักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชนจึงขออนุมัติงดเบี้ยปรับ /
เงินเพิ่มดังกล่าวมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(…นางอุไร จันทะศร )
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชานาญงาน

( นางกมลรัตน์ ศรีเวียงยา…. )
ผู้อานวยการกองคลัง
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแคน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(… นายดนตรี อินทร์ไชย .)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแคน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคน
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
(……นายบุญตา สิทธิเขต… )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแคน
เรื่อง ขอขยายเวลาชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา (14,46,68-73) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยว่าการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่ งปลู กสร้ าง พ.ศ. 2562 ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น การจัด ทาบัญ ชีรายการที่ดินและสิ่ งปลู กสร้างเพื่ อ
ประกาศพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และ
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จาเป็นในการ
จัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สานักงานหรือที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี
และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์ นั้น
ทั้ ง นี้ ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019(COVID-19) ได้
เปลี่ยนแปลงไปโดยในประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเป็นจานวนมาก ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนใช้บริการจานวนมาก ประกอบกับมาตรการปิด
สถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ,ปริมณฑลและจังหวัดอื่น ๆ ส่งผลให้มีผู้เดินทางกลับภูมิลาเนาในพื้นที่ ตาบล
แคนมากขึ้น
อนึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลแคน อยู่ระหว่างการดาเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง และส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากปริมาณ
งานมีจานวนมากและการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(COVID-19) ดังกล่าว ตลอดทั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสาหรับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ให้ลดจานวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของภาษีที่คานวณได้ ฝ่ายพัฒนา
รายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแคน จึงต้องทาการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ทาให้ไม่
สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึง
ประกาศแจ้งการขยายเวลาชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. การชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2. การผ่อนชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่หนึ่ง ชาระภายในเดือนกันยายน 2563
- งวดที่สอง ชาระภายในเดือนตุลาคม 2563
- งวดที่สาม ชาระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชาระ
ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563

4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชาระ ให้สานักงานที่ดินหรือ
สานักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ /เงินเพิ่มของประชาชนจึงของดเบี้ยปรับ /เงิน
เพิ่มมาพร้อมนี้
อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลแคน
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๗๐-๖๘๖๖ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2563
นายบุญตา สิทธิเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแคน

