
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  ขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัตภิาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562   

ประจ าปี  พ.ศ.  2565 
 
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด - 19)  ส่งผลให้
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ  เพ่ือบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี    
ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาช าระภาษีมากขึ้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  14  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  เห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลา 
ด าเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  
เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  เป็นการทั่วไป  ออกไปอีก  3  เดือน  ดังนี้ 

1. ขยายก าหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี  ตามมาตรา  46   
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  จากเดิมภายในเดือนเมษายน  2565   
เป็นภายในเดือนกรกฎาคม  2565 

2. ขยายก าหนดเวลาของผู้ เสียภาษีในการผ่อนช าระภาษี   ตามมาตรา  52  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  และข้อ  3  ของกฎกระทรวงการผ่อนช าระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  ดังนี้ 

 2.1 งวดที่หนึ่ง  จากเดิมภายในเดือนเมษายน  256๕  เป็นภายในเดือนกรกฎาคม  2565 
 2.2 งวดที่สอง  จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม  256๕  เป็นภายในเดือนสิงหาคม  2565 
 2.3 งวดที่สาม  จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน  256๕  เป็นภายในเดือนกันยายน  2565 
3. ขยายก าหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี 

ที่มีภาษีค้างช าระ  ตามมาตรา  61  แห่งพระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562  จากเดิมภายใน 
เดือนพฤษภาคม  256๕  เป็นภายในเดือนสิงหาคม  2565 

4. ขยายก าหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างช าระ 
ให้ส านักงานที่ดินหรือส านักงานที่ดินสาขา  ตามมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
พ.ศ.  2562  จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน  256๕  เป็นภายในเดือนกันยายน  2565 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  22  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(นายทนุศักดิ์  อยู่ศิริบูรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน 
เรื่อง  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

 เป็นการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565  
----------------------------------- 

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565   
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลา
ชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้หน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน จนถึงเดือนกรกฎาคม  2565 เพื่อมิให้กระทบ
สิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จึงขอประกาศให้ผู้เสียภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้างได ้
ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลำดับ
ที ่

เรื่อง 
ระยะเวลาขยาย 

ตามกฎหมาย (เดิม) 
ระยะเวลาที่กำหนด 
ขยายเวลาออกไป 

1 การชำระภาษีตามแบบแจ้งการ
ประเมินภาษี 

ภายใน 
เดือนพฤษภาคม  2565 

ภายใน 
กรกฎาคม  2565 

2 การผ่อนชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง   

งวดที่ 1 ภายในเดือน พ.ค. 65 
งวดที่ 2 ภายในเดือน มิ.ย. 65 
งวดที่ 3 ภายในเดือน ก.ค. 65 

งวดที่ 1 ภายในเดือน ก.ค. 65 
งวดที่ 2 ภายในเดือน ส.ค. 65 
งวดที่ 3 ภายในเดือน ก.ย. 65 

3 การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี   
ทีม่ีภาษคี้างชำระ 

ภายใน 
มิถุนายน  2565 

ภายใน 
สิงหาคม 2565 

4 การแจ ้งรายการภาษีค ้างชำระ
ให้กับสำนักงานที่ดิน 

ภายใน 
กรกฎาคม  2565 

ภายใน 
กันยายน 2565 

  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  กองคลัง งานพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง
ตะเคียน หรือ  โทรศัพท์ 0-4493-8864 ต่อ 15  ในวันและเวลาราชการ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  29  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 

  


