
 
        
 

ประกาศเทศบาลต าบลชะรัด 
เร่ือง  ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) 
เพือ่ใช้ในการจัดเกบ็ภาษทีีด่ินและส่ิงปลูกสร้างประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
…………………………………………………………………. 

   ตามท่ีพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ.๒๕๖๒ ก าหนดใหเ้ร่ิมจดัเกบ็
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นตน้ไปนั้น 

   เทศบาลต าบลชะรัด พิจารณาแลว้เห็นวา่ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๘ แห่ง
พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ.๒๕๖๒  ก าหนดใหก้ระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการคลงัออกกฎหมายล าดบัรองในความรับผดิชอบใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบั
แต่วนัท่ีพระราช บญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างมีผลใชบ้ั งคบั ซ่ึงครบก าหนดเม่ือวนัท่ี ๑๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๒ แต่ปัจจุบนัไดล่้วงเลยระยะเวลามาประมาณ ๙ เดือน โดยยงัคงมีกฎหมายล าดบั
รองท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกระทรวงการคลงัและกระทรวงมหาดไทยอีกจ านวน ๒ ฉบบั คือ 
หลกัเกณฑก์ าหนดการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และ
หลกัเกณฑก์ าหนดการใชป้ระโยชนท่ี์ดินหรือส่ิงปลูกสร้างเป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงยงัด า เนินการไม่แลว้
เสร็จ ผลจากความล่าชา้ดงักล่าวท าใหเ้ทศบาลต าบลชะรัด ไม่ทราบรายละเอียด หลกัเกณฑว์ธีิการ
ปฏิบติัท่ีชดัเจน และไม่สามารถด าเนินการแจง้ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ.๒๕๖๒ และตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว๗๔๗๕ ลงวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เร่ือง
การขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงออกตามความใน
พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ .ศ.๒๕๖๒ ก าหนด โดยสอดคลอ้งกบัหว้งระยะเวลาใน
การประกาศใชก้ฎหมายล าดบัรอง จึงอาศยัอ านาจตามความมาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นควรใหข้ยายเวลาก าหนดเวลาด าเนินการ
ของผูมี้หนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามก าหนดเวลาใน (ภ.ด.ส.๓) ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๓  ออกไปเป็นเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากผูเ้สียภาษีมีขอ้สงสัยประการใด โปรดติดต่อท่ี ฝ่ายพฒันารายได ้กองคลงั 
เทศบาลต าบลชะรัด  หรือโทรศพัทส์อบถามท่ีหมายเลข ๐๗๔-๘๔๑๙๒๕  

 



 จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

 สั่ง  ณ  วนัท่ี     ๓๐    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
    (ลงช่ือ) 
     นายสุกรี  หรีมหนก 
          นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส าเนา 

ค าส่ังเทศบาลต าบลชะรัด 
ที ่        /๒๕๕๙ 

เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบิัติตามกฎหมายว่าภาษโีรงเรือนและทีด่ินประจ าปี  ๒๕๕๙ 
…………………………………………………………………. 

  เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัเกบ็ภาษีป้ายในเขตเทศบาลต าบลชะรัด  เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

  อาศยัอ านาจตามคว ามในมาตรา  ๗ ทว ิ แห่งพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ. ๒๕๓๔    จึงแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีป้าย  ดงัน้ี 

๑. นายภานุมาส  รัตนอุบล ปลดัเทศบาล    เป็นเจา้พนกังานประเมินและ 
  รับอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน 

๒. นางจุฑารัตน ์ เทพขวญั ผูอ้  านวยการกองคลงั   เป็นเจา้พนกังานประเมินและ 
  พนกังานเกบ็ภาษี 

๓. นางสาวณฐักานต ์ ณ พทัลุง เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้  เป็นพนกังานผูรั้บ
แบบแสดง 

  รายการ  และพนกังานเกบ็ภาษี 
๔. นางสาวฐิตินนัท ์ บุญแข เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้   เป็นพนกังานเกบ็ภาษี 

  และเร่งรัดภาษี 

ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบทางราชการ
อยา่งเคร่งครัด  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี  ๔  เดือน  มกราคม  พ .ศ. ๒๕๕๙  เป็นตน้ไป  ค  าสั่งใดท่ีขดัแยง้กบั
ค าสั่งน้ีใหใ้ชค้  าสั่งน้ีแทน 

  

 

 



สั่ง  ณ  วนัท่ี         เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
    (ลงช่ือ) 
     นายสุกรี  หรีมหนก 
          นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ส าเนาคู่ฉบับ 

ค าส่ังเทศบาลต าบลชะรัด 
ที ่        /๒๕๕๙ 

เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏบิัติตามกฎหมายว่าภาษโีรงเรือนและทีด่ินประจ าปี  ๒๕๕๙ 
…………………………………………………………………. 

  เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัเกบ็ภาษีป้ายในเขตเทศบาลต าบลชะรัด  เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย  ถูกตอ้ง  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตร า  ๗ ทว ิ แห่งพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  ๔)  พ.ศ. ๒๕๓๔    จึงแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีป้าย  ดงัน้ี 

๑. นายภานุมาส  รัตนอุบล ปลดัเทศบาล    เป็นเจา้พนกังานประเมินและ 
  รับอุทธรณ์ภา ษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน 

๒. นางจุฑารัตน ์ เทพขวญั ผูอ้  านวยการกองคลงั   เป็นเจา้พนกังานประเมินและ 
  พนกังานเกบ็ภาษี 

๓. นางสาวณฐักานต ์ ณ พทัลุง เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้  เป็นพนกังานผูรั้บ
แบบแสดง 

  รายการ  และพนกังานเกบ็ภาษี 
๔. นางสาวฐิตินนัท ์ บุญแข เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้   เป็นพนกังานเกบ็ภาษี 

  และเร่งรัดภาษี 
 
 
 
 
 
 
 



ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบทางราชการ
อยา่งเคร่งครัด  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี  ๔  เดือน  มกราคม  พ .ศ. ๒๕๕๙  เป็นตน้ไป  ค  าสั่งใดท่ีขดัแยง้กบั
ค าสั่งน้ีใหใ้ชค้  าสั่งน้ีแทน 

 สั่ง  ณ  วนัท่ี         เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
    (ลงช่ือ) 
     นายสุกรี  หรีมหนก 
          นายกเทศมนตรีต าบลชะรัด 

 
ร่าง/พิมพ/์ทาน
......................... 
หวัหนา้ฝ่าย
.............................. 
ผอ.กอง
.................................... 
ปลดัเทศบาล........................... 
รองนายกฯ
.............................. 


