บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง (กองคลัง) งานจัดเก็บรายได้
ที่ ลป 74502/
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
เรื่อง ขออนุมัติขยายกาหนดเวลาดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
เรื่องเดิม
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว4437 ลงวั น ที่
๒ มิถุนายน ๒๕๖5 เรื่อง การขยายกาหนดเวลาดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี ๒๕๖3 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการมหาดไทยจึงอาศัยอานาจตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสอง เห็นชอบให้ขยายกาหนดเวลาดาเนินการของผู้มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลา
ในพระราชบัญญัติภาษีที่ ดินและสิ่งปลูก สร้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นการทั่ วไป ออกไปอีก 3 เดือน
เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อเท็จจริง
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ได้ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
ในระบบบันทึกบัญ ชีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (e-LAAS) ซึ่ง มีจานวนผู้อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีเป็น
จานวนมาก จึงขออนุมัติขยายเวลาการดาเนินการในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษีและ
กระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.

ระยะเวลาขยาย
ระยะเวลาที่กาหนด
ตาม (เดิม)
ขยายเวลาออกไป
การชาระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน
ภายใน
ภายใน
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
การผ่อนชาระภาษี
งวดที่ 1 ภายใน มิ.ย.65 งวดที่ 1 ภายใน ก.ค.65
งวดที่ 2 ภายใน ก.ค.65 งวดที่ 2 ภายใน ส.ค.65
งวดที่ 3 ภายใน ส.ค.65 งวดที่ 3 ภายใน ก.ย.65
การมี ห นัง สื อ แจ้ ง เตื อ นผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ค้ า ง
ภายใน
ภายใน
ชาระภาษี
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
การแจ้ ง รายการภาษี ค้ า งช าระให้ กั บ
ภายใน
ภายใน
สานักงานที่ดิน
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565
เรื่อง

.../ระเบียบ

-2ระเบีบบ/ข้อกฎหมาย
1. พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง
กาหนดเวลาการชาระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือกาหนดเวลาการคัดค้านการประเมินตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจาเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบั ติตาม
กาหนดเวลาได้ ให้ยื่นคาร้องขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาก่อนกาหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาเห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายหรือให้เลื่อนกาหนดเวลาออกไปอีกตามความจาเป็นแก่กรณีได้
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว4437 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2565 เรื่อง การขยายกาหนดเวลาดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง และครบถ้วน เห็นควรดาเนินการ ดังนี้
1. เห็นควรขยายก าหนดเวลาการดาเนินการจัดเก็ บภาษีที่ ดินและสิ่ง ปลูก สร้าง ประจ าปี
2565 ออกไปอีก 1 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันนี้ ได้โปรดลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่งที่แนบมาพร้อมนี้
2. ให้ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง เรื่อง ขยายเวลาการชาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี 2565 ติดประกาศที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
และประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ , สื่อออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(นางสาวธวัลรัตน์ ศรีจันทร์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

(นางสาววรรณทะณีย์ ฆะบูชา)
ผู้อานวยการกองคลัง

สิบเอก
(สวัสดิ์ อุประนัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง

อนุมัติ
(นายประดิษฐ์ ปงหาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
………………………………………………………………..
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ มี ห นั ง สือ ด่ ว นที่ สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว4437 ลงวั น ที่
22 มิถุนายน ๒๕๖5 เรื่อง การขยายกาหนดเวลาดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๓ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการมหาดไทยจึงอาศัยอานาจตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสอง เห็นชอบให้ขยายกาหนดเวลาดาเนินการของผู้มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามกาหนดเวลา
ในพระราชบัญญัติภาษีที่ ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 1 เดือน
เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่งจึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดาเนินการจัดเก็บภาษี ประจาปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.

ระยะเวลาขยาย
ระยะเวลาที่กาหนด
ตาม (เดิม)
ขยายเวลาออกไป
การชาระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน
ภายใน
ภายใน
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
การผ่อนชาระภาษี
งวดที่ 1 ภายใน มิ.ย.65 งวดที่ 1 ภายใน ก.ค.65
งวดที่ 2 ภายใน ก.ค.65 งวดที่ 2 ภายใน ส.ค.65
งวดที่ 3 ภายใน ส.ค.65 งวดที่ 3 ภายใน ก.ย.65
การมี ห นัง สื อ แจ้ ง เตื อ นผู้ เ สี ย ภาษี ที่ ค้ า ง
ภายใน
ภายใน
ชาระภาษี
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
การแจ้ ง รายการภาษี ค้ า งช าระให้ กั บ
ภายใน
ภายใน
สานักงานที่ดิน
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565
เรื่อง

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาแส่ง หรือ โทร. 054-362431 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5

(นายประดิษฐ์ ปงหาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง

