
 
 

           
                                                                            

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
ที่     309 /๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานส ารวจ 
………………………………………………….……………….. 

 
อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘   และมาตรา 34 วรรคท้าย 

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕37 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน
เจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานส ารวจ      เพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่    คือ      
 

๑.   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      เป็น    เจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานส ารวจ 
๒.   ผู้อ านวยการกองคลัง                 เป็น    เจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานส ารวจ 
3.   ผู้อ านวยการกองช่อง    เป็น    เจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานส ารวจ 
4.   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  เป็น    เจ้าพนักงานส ารวจในหมู่บ้าน 

                 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6  
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
               

 

สั่ง ณ  วันที่    1   เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
                     
                                                                                                                                     

  (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
 

ที่     9/๒๕๕9 
 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
........................................................................................................................ 

 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้อง  เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา ๓๔  ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  จึง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่   ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  นางสาวสุมาลี   ชาญแกล้ว             เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
     ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
๒.  นางเสาวลักษณ์  ซุ่นหั้ว               เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้รับเงิน 
     ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ๓.  นางสาวซาปูเราะ ยูโซะ             เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับช าระภาษี 
     ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 ๔.  นายอดินันท์    สะเตง                 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับช าระภาษี 
     ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่   15  มกราคม     พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
           
             

    (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

                                                               
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
 

  ที่  10 /๒๕๕9 
 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
……………………………………………………………………………… 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้อง  เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย  มาตรา ๓  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่ ๕)   พ.ศ. ๒๕๔๓  จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 

๑.  แต่งตั้งบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว 

       (๑)  นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
                 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

      (๒)  นางเสาวลักษณ์  ซุ่นหั้ว        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
        เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน        
                                                                          รับแบบแสดงรายการ รับช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
       (๓)  นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ        ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัสดุรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบแสดงรายการ รับช าระ      
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

                (๔)  นายอดินันท์  สะเตง        ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 
 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบแสดงรายการ รับช าระ      
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

         
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

                              สั่ง  ณ  วันที่  15  เดือนมกราคม    พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
                                                                  

                                  (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล)                     
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 

  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
ที่     12 /๒๕๕9 

 

         เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
………………………………………………………………….. 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้อง  เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

 อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา ๖  และมาตรา ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ , มาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย  (ฉบับที่  ๒)   พ.ศ. ๒๕๓๔  และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องให้องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่ นที่มีอ านาจจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ. 
๒๕๓๘   จึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  แต่งตั้งบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายดังกล่าว 
    (๑)  นางสาวสุมาลี   ชาญแกล้ว            เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีป้าย 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง    และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับอุทธรณ์ภาษีป้าย 

   (๒)  นางเสาวลักษณ์  ซุ่นหั้ว   เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีป้าย 
          ผู้อ านวยการกองคลัง   และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับช าระภาษีป้าย 

   (๓)  นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ            เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
                   เจ้าพนักงานพัสดุ รก.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ รับแจ้งการโอนป้าย และรับช าระภาษีป้าย 

   (๔)  นายอดินันท์  สะเตง           เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  รับแจ้งการโอนป้าย และรับช าระภาษีป้าย 
     

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด    
       
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  15  เดือนมกราคม     พ.ศ. ๒๕๕9 
 

                      
 
 
             (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 



 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง 
ที่  61 /๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี 
และคณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ 

……………………………………………………………………………….. 
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่   ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๓๖  เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจริตและ  

ประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอโดยให้หน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี       และคณะกรรมการพิจารณาค าร้อง    
ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่  (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์)  เพ่ือพิจารณาเบื้องต้นให้กับผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

      
            ดังนั้น    เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

 (๑) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี ประกอบด้วย 
๑. นายฮาซัน  อาซ่อง     รองนายกอบต.   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุมาลี  ชาญแกล้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 

          3 .นางเสาวลักษณ์  ซุ่นหั้ว     ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
          4. นางสาวสุพัตรา  อิสสระ    ผู้อ านวยการกองช่าง             กรรมการ 

            5. นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ    เจ้าพนักงานพัสดุ รก.จพง.จัดเก็บฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 

       ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 

       ๑. พิจารณาและก าหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน 

       ๒. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และเสนอข้อคิดเห็น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินเกี่ยวกับการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน   เพ่ือค านวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                             

                  ๓. พิจารณาให้ความเห็นอื่น ๆตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายอันเกี่ยวด้วยการประเมินค่า
รายปีของทรัพย์สิน 
       

 



 

            /(2) คณะกรมการ.... 

  

- 2 - 

 

 (๒) คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประกอบด้วย 
 

      ๑. นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล            ประธานกรรมการ 

      ๒. นายมะลาเซ็ง บาเหะ สมาชิกสภาหมู่ 1               กรรมการ 

      ๓. นายอับดุลาฟาตะ แมเราะ สมาชิกสภาหมู่ 2               กรรมการ 

      ๔. นายมะกตา  เจ๊ะมะสาแล สมาชิกสภาหมู่ 3               กรรมการ 

                           ๕. นายมาหามะรุสดี สะแอ   สมาชิกสภาหมู่ 4       กรรมการ                                 

                           ๖. นายหากีม บือราเฮง       สมาชิกสภาหมู่ 5                          กรรมการ 

      ๗. นายยูโซะ อาดะ  สมาชิกสภาหมู่ 6                      กรรมการ 

      8. นางสาวสุมาลี ชาญแกล้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 

      9.นางสาวซาปูเราะ  ยูโซะ    เจ้าพนกังานพัสดุ รก.จพง.จัดเก็บฯ   กรรมการและเลขานุการ 

      

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  16   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
 

                                                                       
                          

  (นายตอเละ  เจ๊ะมะสาแล) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง                      

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


