ประกาศจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดเชียงราย
และกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงราย
********************
ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 มาตรา 21 บัญญัติใหจังหวัด
มีคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด และมาตรา 74 กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณา
อุ ท ธรณ ก ารประเมิ น ภาษี ป ระจํ า จั ง หวั ด โดยองค ป ระกอบของคณะกรรมการให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้ สําหรับการเลือกนายกเทศมนตรีและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนผูแทนขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่ นในคณะกรรมการข างต น ซึ่ งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการดํ าเนิ นการตามพระราชบัญญั ติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการ
ภาษี ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร าง ตามมาตรา 21 วรรคสาม และการเลื อกกรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ การประเมิ นภาษี
ตามมาตรา 74 วรรคสอง ซึ่งจังหวัดเชียงรายไดมีคําสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 686/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
แต งตั้ งคณะกรรมการภาษี ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร างประจํ าจั งหวั ดเชี ยงราย จํ านวน 1 คณะ และคํ าสั่ งจั งหวั ดเชี ยงราย
ที่ 689/2563 ลงวั นที่ 12 กุมภาพั นธ 2563 แต งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณการประเมิน ภาษี
ประจําจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 คณะแลว นั้น
เนื่ อ งจากคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได กํ า หนดให มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
ซึ่งมีผลใหสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป และกําหนดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีของจังหวั ดเชียงรายครบถวนแลว เมื่ อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จึงทําให
นายกเทศมนตรี ที่ ได รั บการแต งตั้ งเป นกรรมการในคณะกรรมการภาษี ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร างประจํ าจั งหวั ดเชี ยงราย
และกรรมการในคณะกรรมการพิ จารณาอุ ทธรณ การประเมิ นภาษี ประจํ าจั งหวั ดเชี ยงรายพ นจากการเป นกรรมการ
ในคณะกรรมการภาษี ที่ดิน และสิ่ งปลู กสรางประจําจังหวัดเชีย งราย และคณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ
การประเมิน ภาษี ประจํ าจั งหวั ดเชี ยงรายดว ย ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลู กสร างประจํ าจั งหวั ดเชี ยงราย และคณะกรรมการพิ จารณาอุ ทธรณการประเมิ นภาษีประจํ าจั งหวั ดเชี ยงราย
เปนไปดวยความเรียบรอย ตามอํานาจหนาที่และครบองคประกอบตามที่กฎหมายกําหนด จังหวัดเชียงราย
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนายกเทศมนตรีเปนกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจํา
จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. ตําแหนงที่คัดเลือก
1.1 กรรมการ (นายกเทศมนตรี)
จํานวน 5 อัตรา
ในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดเชียงราย
1.2 กรรมการ (นายกเทศมนตรี)
จํานวน 1 อัตรา
ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงราย
/ 2. คุณสมบัติ ...
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2. คุณสมบัติผูสมัคร
2.1 ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี และปฏิบัติหนาที่อยู
2.2 วาระการดํารงตําแหนง ครบวาระการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี หรือพนจากตําแหนง
กอนครบวาระดวยเหตุอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
3. รายชื่อผูมีสิทธิเลือกและสมัครเลือก ตามบัญชีรายชื่อนายกเทศมนตรีแนบทาย (ผนวก ก.)
4. การรับสมัคร
4.1 เอกสารการสมัคร
(1) ใบสมั ครกรรมการในคณะกรรมการภาษี ที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร างประจํ าจั งหวั ด
(ผนวก ข.) และหรือใบสมัครกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการประเมินภาษีประจําจังหวัด (ผนวก ค.)
จํานวน 1 ฉบับ (สามารถดาวนโหลดไดทางเว็บไซตสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
www.chiangrailocal.go.th เมนู “ขาวประชาสัมพันธ” หัวขอ “รับสมัครคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดและคณะกรรมการพิจารณาการประเมินภาษีประจําจังหวัด”)
(2) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) รูปถายหนาตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ฉบับ
4.2 สถานที่รับสมัคร
ผู ป ระสงค ส มั ค รให ยื่ น เอกสารการสมั ค รด ว ยตนเอง ณ สํ า นั ก งานส ง เสริ ม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงราย เลขที่ 362 หมู 3 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1 อาคาร
สวนหลัง) ถนนแมฟาหลวง ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (โทร. 0 5317 7328-9,
0 5315 0165 ตอ 19) ระหวางวันที่ 8-14 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เวนวันหยุดราชการ

ประจําจังหวัด

5. การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
5.1 การคั ดเลื อก และวิ ธี การคั ดเลื อกกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสราง

5.1.1 การประชุมคัดเลือก
(1) การคัดเลือกโดยจัดประชุมนายกเทศมนตรี โดยตองมีผูเขาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสาม จึงจะถือเปนองคประชุม
(2) ใหนายกเทศมนตรีคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางไดตามจํานวนที่ประกาศคัดเลือก แตไมเกินหาคน
(3) ผู เ ข า ประชุ ม ทํ า เครื่ อ งหมายกากบาท (X) ลงในใบลงคะแนน
แลวนํามาหยอนลงในภาชนะที่กําหนด
(4) กรณีใบลงคะแนนตามขอ (3) มีการลงคะแนนเกินจํานวนที่ประกาศ
รับสมัครคัดเลือก ไมนําใบลงคะแนนนั้นมานับเปนคะแนน
(5) กรณี ที่ มี ผู ไ ด ค ะแนนเท า กั น ในลํ า ดั บ เดี ย วกั น หลายคน จะใช วิ ธี
จับสลากรายชื่อผูที่ไดคะแนนเทากัน เพื่อเรียงลําดับที่ในบัญชีรายชื่อ
(6) บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกมีอายุหนึ่งปนับแตวันประชุมคัดเลือก
/ (7) การเลือกกรรมการ ...
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(ผนวก ข.)
ใบสมัคร
กรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด

ปดภาพถาย
ผูสมัคร
ขนาด 1.5 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
และบรรจุซอง
สงหนวยรับสมัคร
จํานวน 1 รูป

******************
ขาพเจา (ชื่อ-สกุล)
ตําแหนง
สังกัด (อปท.)
อําเภอ
จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่
ซอย
ถนน
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
มีความประสงคส มัครเพื่อเขารับการคัดเลือกเปน
ในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด
เชียงราย

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

หลักฐานประกอบการสมัคร
 (1) ใบสมัคร
 (2) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 (4) รูปถายหนาตรงขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป
*หมายเหตุ

ผูสมัคร สามารถสมัครไดทั้ง 2 ตําแหนง

“กรรมการ”

ผูสมัคร
)
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(ผนวก ค.)
ใบสมัคร
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด

ปดภาพถาย
ผูสมัคร
ขนาด 1.5 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
และบรรจุซอง
สงหนวยรับสมัคร
จํานวน 1 รูป

******************
ขาพเจา (ชื่อ-สกุล)
ตําแหนง
สังกัด (อปท.)
อําเภอ
จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่
ซอย
ถนน
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
มีความประสงคส มัครเพื่อเขารับการคัดเลือกเปน
ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด
เชียงราย

ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

หลักฐานประกอบการสมัคร
 (1) ใบสมัคร
 (2) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 (4) รูปถายหนาตรงขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป
*หมายเหตุ

ผูสมัคร สามารถสมัครไดทั้ง 2 ตําแหนง

“กรรมการ”

ผูสมัคร
)
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แนบทายประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
องคประกอบคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดเชียงราย
ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
คณะกรรมการ
1. ผูวาราชการจังหวัด
2. ปลัดจังหวัด
3. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
4. ธนารักษพื้นที่
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
6. สรรพากรพื้นที่ที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จํานวนหนึ่งคน
7. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
8. นายกเทศมนตรี จํานวนหาคน
9. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวนหาคน
10. ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
11. ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง

ประธานธรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. ใหความเห็นชอบอัตราภาษีตามรางขอบัญญัติทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ใหความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเวนภาษีของผูบริหารทองถิ่น
3. ใหคําปรึกษา หรื อคําแนะนํ าแกผู บริหารทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมาย
กําหนด
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แนบทายประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
องคประกอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงราย
ตามมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
คณะกรรมการ
1. ผูวาราชการจังหวัด
2. เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
3. ธนารักษพื้นที่
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
5. สรรพากรพื้นที่ที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนหนึ่งคน
6. ผูแทนของผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
จํานวนไมเกินสองคน
7. ผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนงแตงตั้ง
อีกจํานวนไมเกินสองคน
8. ทองถิ่นจังหวัด
9. ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง

ประธานธรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
1. ออกหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด
มาแสดงได
2. สั่งไม รับอุ ทธรณ ยกอุทธรณ เพิ กถอนหรือแกไขการประเมิ นขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น หรือใหผูอุทธรณ
ไดรับการลดหรือยกเวนภาษีหรือไดคืนภาษี

