
 

 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปลี่ยน 
ที่         /2563 

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีป้ำย 
************************** 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยมาตรา  ๔  มาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๔  และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจจัดเก็บภาษีป้าย 
พ.ศ.๒๕๓๘  จึงมีค าสั่ง แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว 
 ๑  นายกิตติศักดิ์  อมรลักษณ ์    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีป้าย 
        และพนักงานเจ้าหน้าผู้รบัอุทธรณภ์าษีป้าย 
 2  นางสาวอรชร  ใจห้าว         ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีป้าย 
        และพนักงานเจ้าหน้าทีผู่้รับช าระภาษีป้าย   

3  นางสาวนิสา  สระศร ี     นิติกรปฏิบัติการ   เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูร้ับแบบแสดงรายการ 
ภาษีป้าย รับแจ้งการโอนป้ายและรับช าระภาษีป้าย 

 4. นางสาวอุไรวรรณ  ฉ้วนเปีย   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผูร้ับแบบแสดงรายการ 
        ภาษีป้าย รับแจ้งการโอนป้ายและรับช าระภาษีป้าย 

5  นายวิชัยสิน  มีค า     ผู้ช่วยบคุลากร   เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าทีผู่้รับแบบแสดงรายการ 
ภาษีป้าย รับแจ้งการโอนป้ายและรับช าระภาษีป้าย 

 6. สิบเอกวริชัย  สุขโพธ์ิ     ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตังิานภาษีป้าย 
        ในการส ารวจ ตรวจสอบ และการอุทธรณ์ 
 7  นายบันเทิง  ชัยฤกษ์     วิศวกรโยธา   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตังิานภาษีป้าย 
        ในการส ารวจ ตรวจสอบ และการอุทธรณ์ 
 8  นายกิตติ  กิ้มหม็อง     นายช่างโยธา   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตังิานภาษีป้าย 
        ในการส ารวจ ตรวจสอบ และการอุทธรณ์ 
 9  นายชัยพงศ์  น าธงรบ     ผู้ช่วยช่างโยธา   เป็นผู้ช่วยส ารวจในการเก็บภาษ ี
          10 นางสุกฤตา  ใจห้าว     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับแบบแสดงรายการ 
        ภาษีป้าย รับแจ้งการโอนป้ายและรับช าระภาษีป้าย 
 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  20  เดือน มกราคม  พ.ศ.2563 

   สั่ง  ณ  วันที่   20   เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 

                                                                                                                

(นายสันติสุข   มีค า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 



 

 

 
 
 
 

 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปลี่ยน 
เรื่อง   กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สินเพื่อช ำระค่ำภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  ภำษีป้ำย   

ประจ ำปี  พ.ศ.๒๕63 
************************** 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพุทธศักราช  ๒๕๑๐  และมาตรา  
14  แห่งพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.๒๕62 ก าหนดให้เจ้าของทรัพย์สินเพื่อยื่นแบบแสดง
รายการช าระภาษีไว้ดังนี้    

๑. ภำษีป้ำย  ให้ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรำยกำร  ตำมแบบ (ภ.ป.๑)  เพื่อช ำระค่ำภำษีได้ตั้งแต่                         
วันที่  2  มกรำคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนำคม  ๒๕63 

๒. ภำษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้ำง  ให้ไปติดต่อช ำระภำษี  ตำมแบบ  (ภ.ด.ส.3)  เพื่อช ำระค่ำภำษีได้ตั้งแต่
วันที่  1  เมษำยน  ถึงวันที่  30  กันยำยน  ๒๕63 

ทั้งนี้   เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน ให้ไปติดต่อยื่น
แบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  และช าระภาษี  ณ  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปลี่ยน   ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่  งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง   
องค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน   โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๗๕84-5231 ต่อ 106    

ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดอืน  มกราคม  พ.ศ.2563 

                                      

(นายสันติสุข   มีค า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปลี่ยน 
ที่          /2563                                                                                                                                                                                                                       

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กำรจัดท ำแผนกำรจัดเก็บรำยได้ 
************************** 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีประจ าปี  ๒๕63  ในเขตต าบลเปลี่ยน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้  แต่งตั้งบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ประจ าปี  ๒๕63 
 ๑  นายกิตติศักดิ์  อมรลักษณ์     ต าแหน่ง     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

       เป็น       ประธานคณะท างานการจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ 
2  นางสาวอรชร  ใจห้าว      ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองคลัง       

        เป็น      คณะท างานการจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ 
3  นางสาวอุไรวรรณ  ฉ้วนเปีย         ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    

        เป็น      คณะท างานการจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ 
4  นางสาววิภารัตน์  จันทร์ประทุม    ต าแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี    
            เป็น      คณะท างานการจัดท าแผนการจัดเก็บรายได้ 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  9  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 

   สั่ง  ณ  วันที่  9   เดือน  มกราคม  พ.ศ.2563 

                             

(นายสันติสุข   มีค า) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


