ประกาศเทศบาลตาบลชะรัด
เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ าง (ภ.ด.ส.๓)
เพือ่ ใช้ ในการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่ งปลูกสร้ างประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓
………………………………………………………………….
ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ .ศ.๒๕๖๒ กาหนดให้เริ่ มจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็ นต้นไปนั้น
เทศบาลตาบลชะรัด พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๘ แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ .ศ.๒๕๖๒ กาหนดให้กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการคลังออกกฎหมายลาดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับ
แต่วนั ที่พระราช บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างมีผลใช้บั งคับ ซึ่งครบกาหนดเมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่ปัจจุบนั ได้ล่วงเลยระยะเวลามาประมาณ ๙ เดื อน โดยยังคงมีกฎหมายลาดับ
รองที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอีกจานวน ๒ ฉบับ คือ
หลักเกณฑ์กาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และ
หลักเกณฑ์กาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างเป็ นที่อยูอ่ าศัย ซึ่งยังดา เนินการไม่แล้ว
เสร็จ ผลจากความล่าช้าดังกล่าวทาให้เทศบาลตาบลชะรัด ไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์วธิ ีการ
ปฏิบตั ิที่ชดั เจน และไม่สามารถดาเนินการแจ้งภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ .ศ.๒๕๖๒ และตาม
หนังสื อกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๔๗๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่ อง
การขยายกาหนดเวลาดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ กาหนด โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาใน
การประกาศใช้กฎหมายลาดับรอง จึงอาศัยอานาจตามความมาตรา
๑๔ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นควรให้ขยายเวลากาหนดเวลาดาเนินการ
ของผูม้ ีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกาหนดเวลาใน (ภ.ด.ส.๓) ประจาปี พ .ศ. ๒๕๖๓ ออกไปเป็ นเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากผูเ้ สี ยภาษีมีขอ้ สงสัยประการใด โปรดติดต่อที่ ฝ่ ายพัฒนารายได้ กองคลัง
เทศบาลตาบลชะรัด หรื อโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข ๐๗๔-๘๔๑๙๒๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
นายสุ กรี หรี มหนก
นายกเทศมนตรี ตาบลชะรัด

สาเนา
คาสั่ งเทศบาลตาบลชะรัด
ที่ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าทีเ่ พือ่ ปฏิบัติตามกฎหมายว่ าภาษีโรงเรือนและทีด่ ินประจาปี ๒๕๕๙
………………………………………………………………….
เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บภาษีป้ายในเขตเทศบาลตาบลชะรัด เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
อาศัยอานาจตามคว ามในมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ดังนี้
๑. นายภานุมาส รัตนอุบล ปลัดเทศบาล
เป็ นเจ้าพนักงานประเมินและ
รับอุ ทธรณ์ภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดิน
๒. นางจุฑารัตน์ เทพขวัญ ผูอ้ านวยการกองคลัง เป็ นเจ้าพนักงานประเมินและ
พนักงานเก็บภาษี
๓. นางสาวณัฐกานต์ ณ พัทลุง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็ นพนักงานผูร้ ับ
แบบแสดง
รายการ และพนักงานเก็บภาษี
๔. นางสาวฐิตินนั ท์ บุญแข เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เป็ นพนักงานเก็บภาษี
และเร่ งรัดภาษี
ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามที่กฎหมายและระเบียบทางราชการ
อย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ๔ เดือน มกราคม พ .ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป คาสั่งใดที่ขดั แย้งกับ
คาสั่งนี้ให้ใช้คาสั่งนี้แทน

สัง่ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)
นายสุ กรี หรี มหนก
นายกเทศมนตรี ตาบลชะรัด

สาเนาคู่ฉบับ
คาสั่ งเทศบาลตาบลชะรัด
ที่ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าทีเ่ พือ่ ปฏิบัติตามกฎหมายว่ าภาษีโรงเรือนและทีด่ ินประจาปี ๒๕๕๙
………………………………………………………………….
เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บภาษีป้ายในเขตเทศบาลตาบลชะรัด เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตร า ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ดังนี้
๑. นายภานุมาส รัตนอุบล ปลัดเทศบาล
เป็ นเจ้าพนักงานประเมินและ
รับอุทธรณ์ภา ษีโรงเรื อนและ
ที่ดิน
๒. นางจุฑารัตน์ เทพขวัญ ผูอ้ านวยการกองคลัง เป็ นเจ้าพนักงานประเมินและ
พนักงานเก็บภาษี
๓. นางสาวณัฐกานต์ ณ พัทลุง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็ นพนักงานผูร้ ับ
แบบแสดง
รายการ และพนักงานเก็บภาษี
๔. นางสาวฐิตินนั ท์ บุญแข เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เป็ นพนักงานเก็บภาษี
และเร่ งรัดภาษี

ให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามที่กฎหมายและระเบียบทางราชการ
อย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ ๔ เดือน มกราคม พ .ศ. ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป คาสั่งใดที่ขดั แย้งกับ
คาสั่งนี้ให้ใช้คาสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงชื่อ)
นายสุ กรี หรี มหนก
นายกเทศมนตรี ตาบลชะรัด
ร่ าง/พิมพ์/ทาน
.........................
หัวหน้าฝ่ าย
..............................
ผอ.กอง
....................................
ปลัดเทศบาล...........................
รองนายกฯ
..............................

