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ประกาศเทศบาลตำบลป�าติ้ว 
เรื่อง  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร&าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประจำป, ๒๕๖๔ 
……………………………………………………………….. 

  ด�วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๒๘  ลงวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๔  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง พ.ศ.๒๕๖๒  
แจ�งสถานการณ5การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  ยังคงระบาดอย�างรุนแรง
ต�อเนื่องจากป= ๒๕๖๓  ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู�ระว�างดำเนินการเสนอร�างพระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง  ในป= พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อให�เหมาะสมกับสภาพความจำเปAนทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ผลกระทบของประชาชน  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให�ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ  ภายใน
กำหนด ๒ เดือน  แล�วนั้น 

เทศบาลตำบลปEาติ้ว  จึงเห็นควรออกประกาศให�ผู�เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร�าง  ทราบกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี  ประจำป= ๒๕๖๔  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ท่ี เรื่อง 
ระยะเวลาขยาย 

ตามกฎหมาย (เดิม) 
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
ขยายเวลาออกไป 

๑ การแจ�งประเมินภาษี ภายใน 
กุมภาพันธ5 ๒๕๖๔ 

ภายใน 
เมษายน ๒๕๖๔ 

๒ การชำระภาษ ี ตามแบบแจ� ง
ประเมิน 

ภายใน 
เมษายน ๒๕๖๔ 

ภายใน 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๓ การผ�อนชำระภาษี งวดท่ี ๑ ภายใน เม.ย.๖๔ 
งวดท่ี ๒ ภายใน พ.ค.๖๔ 
งวดท่ี ๓ ภายใน มิ.ย.๖๔ 

งวดท่ี ๑ ภายใน มิ.ย.๖๔ 
งวดท่ี ๒ ภายใน ก.ค.๖๔ 
งวดท่ี ๓ ภายใน ส.ค.๖๔ 

๓ การมีหนังสือแจ�งเตือนผู�เสียภาษี
ท่ีค�างชำระภาษี 

ภายใน 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ภายใน 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๔ การแจ�งรายการภาษีค�างชำระ
ให�กับสำนักงานท่ีดิน 

ภายใน 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ภายใน 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

  หากมีข�อสงสัยติดต�อสอบถามได�ท่ี งานจัดเก็บรายได� กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลปEาต้ิว  
หรือ  โทร. ๐๔๕-๗๙๕๓๖๐  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 พ.จ.ต.   สมาน  ยิ่งยงค� 
        (สมาน   ยิ่งยงค5) 

    ปลัดเทศบาลตำบลปEาต้ิว ปฏิบัติราชการแทน 
     นายกเทศมนตรีตำบลปEาต้ิว 



 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ลดภาษีส าหรับทีด่ินและสิง่ปลูกสร้างบางประเภท  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา  ๕๕   

แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้างบางประเภท  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๔



มาตรา ๓ ให้ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ  ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ 

ตามมาตรา  ๔๒  หรือมาตรา  ๙๕  แล้วแต่กรณี  ส าหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

ส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 

(๒) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 

(๓) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม  (๑)  และ  (๒) 

(๔) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

มาตรา ๔ การลดจ านวนภาษีตามมาตรา  ๓  ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษี 

ตามมาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่สถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ซึ่งเกิดขึ้นในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  สมควรลดภาษีส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ที่จะจัดเก็บในปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมและ
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  ประกอบกับมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติว่า  การลดภาษีส าหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  เหตุการณ์  กิจการ  หรือสภาพแห่งท้องที่  ให้กระท าได้
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มกราคม   ๒๕๖๔


