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ส่วนราชการ                 ฝ่ายพัฒนารายได้   กองคลัง      เทศบาลเมืองชะอ า 
 

ท่ี  พบ 52102/             วันท่ี    6  ธันวาคม  2565 
เรื่อง  ขออนุมัติขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
       ประจ าปี พ.ศ.2566 
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล 
              

     เรื่องเดิม 
      ตามท่ีพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ.2563 มาตรา 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็น ในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ ส านักงานหรือท่ีท าการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ของปีนั้น ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 44 ในแต่ละปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษี
ให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และมาตรา 46 ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามแบบแจ้งการ
ประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  นั้น 

     ข้อเท็จจริง 
     คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐมีประกาศ เรื่องก าหนดวันเริ่มใช้บัญชี

ราคาประเมินท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.
2562 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ก าหนดให้ใช้บัญชีราคาประเมินท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตาม
พระราชบัญญัติการประเมนิราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 ในวันท่ี 1 มกราคม 2566 และ
ประกาศเรื่อง ก าหนดแบบมาตรฐาน ส่ิงปลูกสร้างและบัญชีเทียบเคียงส่ิงปลูกสร้าง ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2564 ก าหนดให้ใช้แบบมาตรฐานส่ิงปลูกสร้าง แบบตารางปริมาณงานก่อสร้าง และบัญชีเทียบเคียงส่ิงปลูกสร้าง 
ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2566 จะมีการเปล่ียนแปลงราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง รวมท้ังเปล่ียนแปลงวิธีการก าหนดประเภทส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประกอบการค านวณมูลค่าฐานภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง ประกอบกับปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ท าให้ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของประชาชนได้รับ
ความเสียหาย แม้สถานการณ์จะเริ่มคล่ีคลายแล้วก็ตาม แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่สามารถเข้า
ไปด าเนินการส ารวจข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ.
2566 ได้อย่างท่ัวถึง  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 8680 ลงวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
ประจ าปี 2566  เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการ  ตามเอกสารแนบ นั้น 

             ระเบียบ/ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562   
2. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น

ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.

2562 พ.ศ.2562 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808./ว  8680  ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง 

การขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจ าปี พ.ศ.
2566 
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        ข้อพิจารณา 
              เพื่อให้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองชะอ า เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  ตามกฎหมาย ระเบียบฯ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง เห็นควรประกาศขยายก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจ าปี 2566   ดังนี้ 
1. การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมจัดส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละราย

ทราบ    จากเดิมภายใน เดือนพฤศจิกายน 2565  เป็นภายใน เดือน มกราคม 2566 
2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นใน

การจัดเก็บภาษีจากเดิมก่อนวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566  เป็น ก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2566 
3. การแจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566  เป็น ภายในเดือนเมษายน 

2566 
4. การช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี  จาก  ภายในเดือนเมษายน 2566  เป็น ภายในเดือนมิถุนายน  

2566 
5. การผ่อนช าระภาษี  
 

5.1.1. การผ่อนช าระภาษี  งวดท่ี 1 จากเดิมช าระภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นช าระ ภายในเดือน   
                           มิถุนายน  2566 

                               งวดท่ี 2 จากเดิมช าระภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นช าระภายใน 
                                  เดือนกรกฎาคม 2566 
                                  งวดท่ี 3 จากเดิมช าระภายในเดือนมิถุนายน  2566  เป็นช าระภายใน 
                                   เดือนสิงหาคม 2566 

6. การแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีค้างช าระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566                                     
7. การแจ้งรายการภาษีค้างช าระ      จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน  2566   เป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2566 
                ให้กับส านักงานท่ีดิน  
 

                เห็นควรประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญติัภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจ าปี พ.ศ.2566 ประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า 
และขอความร่วมมือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซด์และ ส่ือออนไลน์ของเทศบาล
เมืองชะอ า เพื่อให้ประชาชนทราบ พร้อมท้ังให้เจ้าท่ีผู้ปฏิบัติด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการ   
 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามในประกาศเทศบาล
เมืองชะอ า  เรื่อง การขยายก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ประจ าปี  พ.ศ.  2566  ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 
 
     
         (นางดวงพร   จันทร์แสง) 
         หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

                                    ประกาศเทศบาลเมืองชะอ า 
เรื่อง การขยายก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562  

                                                                    ประจ าปี พ.ศ.2566 
---------------------- 

 
                     ด้วยคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐมีประกาศ เรื่องก าหนดวันเริ่มใช้
บัญชีราคาประเมินท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.
2562 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ก าหนดให้ใช้บัญชีราคาประเมินท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 ในวันท่ี 1 มกราคม 2566 และประกาศเรื่อง ก าหนด
แบบมาตรฐาน ส่ิงปลูกสร้างและบัญชีเทียบเคียงส่ิงปลูกสร้าง ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ก าหนดให้ใช้แบบ
มาตรฐานส่ิงปลูกสร้าง แบบตารางปริมาณงานก่อสร้าง และบัญชีเทียบเคียงส่ิงปลูกสร้าง ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2564 ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2566 จะมีการเปล่ียนแปลงราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมท้ังเปล่ียนแปลงวิธีการ
ก าหนดประเภทส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ประกอบการค านวณมูลค่าฐานภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ประกอบกับปัจจุบันหลาย
จังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ท าให้ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของประชาชนได้รับความเสียหาย แม้สถานการณ์จะเริ่ม
คล่ีคลายแล้วก็ตาม แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่สามารถเข้าไปด าเนินการส ารวจข้อมูลท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง เพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ.2566 ได้อย่างท่ัวถึง  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 8680 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขยายก าหนดเวลา
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจ าปี 2566  เป็นการท่ัวไปออกไปอีก 2 
เดือน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการภายในกรอบระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบให้ขยายก าหนดเวลาด าเนินการ 
   

  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของเทศบาลเมืองชะอ า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้กับ
ประชาชนผู้เสียภาษี   เทศบาลเมืองชะอ า จึงขยายก าหนดระยะเวลาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.3/ว 8680 ลวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจ าปี 2566  เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน   ดังนี้ 
 

1. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พร้อมจัดส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ    จากเดิม
ภายใน เดือนพฤศจิกายน 2565  เป็นภายใน เดือน มกราคม 2566 

2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นใน
การจัดเก็บภาษีจากเดิมก่อนวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566  เป็น ก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2566 

3. การแจ้งการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดิม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566  เป็น ภายในเดือนเมษายน 
2566 

4. การช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี  จาก  ภายในเดือนเมษายน 2566  เป็น ภายในเดือนมิถุนายน  
2566 
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5. การผ่อนช าระภาษี  
 

                  5.1 การผ่อนช าระภาษี  งวดท่ี 1   จากเดิมช าระภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นช าระ ภายในเดือน   
                               มิถุนายน  2566 

                         งวดท่ี 2   จากเดิมช าระภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นช าระภายใน 
                                      เดือนกรกฎาคม 2566 
                         งวดท่ี 3   จาก เดิมช าระภายในเดือนมิถุนายน  2566  เป็นช าระภายใน 
                                      เดือนสิงหาคม 2566 

6. การแจ้งเตือนผู้เสียภาษีท่ีค้างช าระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566                                     
7. การแจ้งรายการภาษีค้างช าระ      จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน  2566   เป็น ภายในเดือนสิงหาคม 2566 
                ให้กับส านักงานท่ีดิน          

 

                              ท้ังนี้  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ท่ี  กองคลัง เทศบาลเมืองชะอ า ในวันและเวลาราชการ  โทร   
             032 471 823 
  

                              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี            ธันวาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 

                (นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ) 
                                                                                         นายกเทศมนตรีเมืองชะอ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 


