




ประกาศจังหวัดเชียงราย 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางประจาํจังหวัดเชียงราย 
  และกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจาํจังหวัดเชียงราย 

******************** 
ตามท่ีพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 มาตรา 21 บัญญัติใหจังหวัด 

มีคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด และมาตรา 74 กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด โดยองคประกอบของคณะกรรมการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
ในพระราชบัญญัตินี้ สําหรับการเลือกนายกเทศมนตรีและองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในคณะกรรมการขางตน ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ตามมาตรา 21 วรรคสาม และการเลือกกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษี 
ตามมาตรา 74 วรรคสอง ซ่ึงจังหวัดเชียงรายไดมีคําสั่งจังหวัดเชียงราย ท่ี 686/2563 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 
แตงตั้งคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 คณะ และคําสั่งจังหวัดเชียงราย 
ท่ี 689/2563 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษี
ประจําจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 คณะแลว นั้น 

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกต้ังไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 
ซ่ึงมีผลใหสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ต้ังแต
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป และกําหนดจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2564 ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศและรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดเชียงรายครบถวนแลว เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 จึงทําให
นายกเทศมนตรีท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการในคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดเชียงราย 
และกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงรายพนจากการเปนกรรมการ 
ในคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
การประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงรายดวย ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงราย 
เปนไปดวยความเรียบรอย ตามอํานาจหนาท่ีและครบองคประกอบตามท่ีกฎหมายกําหนด จังหวัดเชียงราย 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนายกเทศมนตรีเปนกรรมการในคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจํา
จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงราย ดังนี ้

1. ตําแหนงท่ีคัดเลือก
1.1 กรรมการ (นายกเทศมนตร)ี         จํานวน  5  อัตรา 

ในคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดเชียงราย 
1.2 กรรมการ (นายกเทศมนตร)ี         จํานวน  1  อัตรา 

ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงราย 
/ 2. คุณสมบัติ ... 
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2. คุณสมบัติผูสมัคร
2.1 ดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี และปฏิบัติหนาท่ีอยู 
2.2 วาระการดํารงตําแหนง ครบวาระการดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี หรือพนจากตําแหนง 

กอนครบวาระดวยเหตุอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

3. รายชื่อผูมีสิทธิเลือกและสมัครเลือก ตามบัญชีรายชื่อนายกเทศมนตรีแนบทาย (ผนวก ก.)

4. การรับสมัคร
4.1 เอกสารการสมัคร 

(1) ใบสมัครกรรมการในคณะกรรมการภาษี ท่ีดินและสิ่ งปลูกสรางประจําจังหวัด 
(ผนวก ข.) และหรือใบสมัครกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการประเมินภาษีประจําจังหวัด (ผนวก ค.) 
จํานวน 1 ฉบับ (สามารถดาวนโหลดไดทางเว็บไซตสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย 
www.chiangrailocal.go.th เมนู “ขาวประชาสัมพันธ” หัวขอ “รับสมัครคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัดและคณะกรรมการพิจารณาการประเมินภาษีประจําจังหวัด”) 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
(4) รูปถายหนาตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 ฉบับ 

4.2 สถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคสมัครใหยื่นเอกสารการสมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานสงเสริม 

การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย เลขท่ี 362 หมู 3 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1 อาคาร 
สวนหลัง) ถนนแมฟาหลวง ตําบลริมกก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (โทร. 0 5317 7328-9, 
0 5315 0165 ตอ 19) ระหวางวันท่ี 8-14 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เวนวันหยุดราชการ 

5. การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก
5.1 การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

ประจําจังหวัด 
5.1.1 การประชุมคัดเลือก 

(1) การคัดเลือกโดยจัดประชุมนายกเทศมนตรี โดยตองมีผูเขาประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งในสาม จึงจะถือเปนองคประชุม  

(2) ใหนายกเทศมนตรีคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไดตามจํานวนท่ีประกาศคัดเลือก แตไมเกินหาคน 

(3) ผู เขาประชุมทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในใบลงคะแนน 
แลวนํามาหยอนลงในภาชนะท่ีกําหนด 

(4) กรณีใบลงคะแนนตามขอ (3) มีการลงคะแนนเกินจํานวนท่ีประกาศ
รับสมัครคัดเลือก ไมนําใบลงคะแนนนั้นมานับเปนคะแนน 

(5) กรณีท่ีมีผูไดคะแนนเทากันในลําดับเดียวกันหลายคน จะใชวิธ ี
จับสลากรายชื่อผูท่ีไดคะแนนเทากัน เพ่ือเรียงลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อ 

(6) บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกมีอายุหนึ่งปนับแตวันประชุมคัดเลือก 

/ (7) การเลือกกรรมการ ... 
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(ผนวก ข.) 

 

ใบสมัคร 

กรรมการในคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางประจําจังหวัด 

****************** 

 

ขาพเจา (ชื่อ-สกุล)          

ตําแหนง       สังกัด (อปท.)        

อําเภอ      จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท       

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี    ซอย      ถนน      

หมูท่ี    ตําบล      อําเภอ     จังหวัด    

รหัสไปรษณีย     มีความประสงคสมัครเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปน “กรรมการ”   

ในคณะกรรมการภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจําจังหวัด           เชียงราย    

 

 

ลงชื่อ    ผูสมัคร 

 (                                    ) 
ตําแหนง      

วันท่ี     

 
 
 
 
 

 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
  (1) ใบสมัคร 
  (2) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (4) รูปถายหนาตรงขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป   
 
*หมายเหตุ ผูสมัคร สามารถสมัครไดท้ัง 2 ตําแหนง 
  

ปดภาพถาย 
ผูสมัคร 

ขนาด 1.5 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 
และบรรจุซอง 

สงหนวยรับสมัคร 
จํานวน 1 รูป 
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(ผนวก ค.) 

 

ใบสมัคร 

กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด 

****************** 

 

ขาพเจา (ชื่อ-สกุล)          

ตําแหนง       สังกัด (อปท.)        

อําเภอ      จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท       

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี    ซอย      ถนน      

หมูท่ี    ตําบล      อําเภอ     จังหวัด    

รหัสไปรษณีย     มีความประสงคสมัครเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปน “กรรมการ”   

ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัด   เชียงราย   

 

 

ลงชื่อ    ผูสมัคร 

 (                                    ) 
ตําแหนง      

วันท่ี     

 
 
 
 
 

 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
  (1) ใบสมัคร 
  (2) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (4) รูปถายหนาตรงขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป   
 
*หมายเหตุ ผูสมัคร สามารถสมัครไดท้ัง 2 ตําแหนง 

 

ปดภาพถาย 
ผูสมัคร 

ขนาด 1.5 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 
และบรรจุซอง 

สงหนวยรับสมัคร 
จํานวน 1 รูป 
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แนบทายประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 

องคประกอบคณะกรรมการภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางประจําจังหวัดเชียงราย 

ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการ 
1. ผูวาราชการจังหวัด       ประธานธรรมการ 
2. ปลัดจังหวัด        กรรมการ 

3. เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด       กรรมการ 
4. ธนารักษพ้ืนท่ี        กรรมการ 
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด      กรรมการ 
6. สรรพากรพ้ืนท่ีท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จํานวนหนึ่งคน   กรรมการ  
7. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 

8. นายกเทศมนตรี จํานวนหาคน      กรรมการ 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวนหาคน    กรรมการ 
10. ทองถ่ินจังหวัดเชียงราย                กรรมการและเลขานุการ 
11. ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด  

 ท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง      ผูชวยเลขานุการ  

อํานาจหนาท่ี 
1. ใหความเห็นชอบอัตราภาษีตามรางขอบัญญัติทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ใหความเห็นชอบการลดภาษีหรือยกเวนภาษีของผูบริหารทองถ่ิน 
3. ใหคําปรึกษา หรือคําแนะนําแกผูบริหารทองถ่ินเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี รวมท้ังปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

กําหนด       
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แนบทายประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 

องคประกอบคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณการประเมินภาษีประจําจังหวัดเชียงราย 

ตามมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการ 
1. ผูวาราชการจังหวัด       ประธานธรรมการ 
2. เจาพนักงานท่ีดินจังหวัด       กรรมการ 

3. ธนารักษพ้ืนท่ี        กรรมการ 
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด      กรรมการ 
5. สรรพากรพ้ืนท่ีท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนหนึ่งคน   กรรมการ  
6. ผูแทนของผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด  

จํานวนไมเกินสองคน       กรรมการ 

7. ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงประธานกรรมการและกรรมการโดยตําแหนงแตงตั้ง  
อีกจํานวนไมเกินสองคน       กรรมการ 

8. ทองถ่ินจังหวัด                 กรรมการและเลขานุการ 
9. ขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด  

ท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง      ผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาท่ี 
1. ออกหนังสือเรียกผูอุทธรณหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด 

มาแสดงได 
2. สั่งไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ เพิกถอนหรือแกไขการประเมินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือใหผูอุทธรณ 

ไดรับการลดหรือยกเวนภาษีหรือไดคืนภาษี 

 




