
 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ที่   478  / 2559 

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ประเมินภาษี  ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ประจ าปีงบประมาณ   2560 

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

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  ทว ิ แห่งพระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและท่ีดนิ พ.ศ. 2535เพิ่มเตมิโดย

พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและท่ีดนิ  ( ฉบับท่ี  4 )  พ.ศ. 2534  จึงแตง่ตัง้เจ้าพนักงานเจ้าหนา้ที่ประเมินและพนักงานจัดเก็บ

ภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย   ดังต่อไปนี้ 
 

  1. นายเกรกิพงษ์  จันประทักษ์  ต าแหนง่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย  เป็นพนักงาน

เจ้าหนา้ที่  ให้มีอ านาจและหนา้ที่รับแบบแสดงรายการแหง่ทรัพย์สนิประเมินภาษี  พจิารณาค าร้องอุทธรณ์   และปฏบัิตหินา้ที่

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  2. นางสาวสริิมา  จันค าวงษ ์   ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็น พนักงานเจา้หน้าท่ีประเมิน รับค ารอ้ง

อุทธรณ์   เพื่อน าเสนอพนักงานเจา้หน้าท่ี  และปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   3. นายพิสษิฐ์    ภาษี   ต าแหนง่   ประชาคมหมูบ้่าน  หมูท่ี่  6   เป็นผู้ประเมินภาษีรายปี เพื่อน าเสนอ 

พนักงานเจา้หน้าท่ี  และปฏบัิตหินา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. นายสากล  แก้วหนองหา่ง    ต าแหนง่   ประชาคมหมูบ้่าน  หมูท่ี่  5 เป็นผู้ประเมินภาษีรายปีเพื่อน าเสนอ 

พนักงานเจา้หน้าท่ี  และปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ให้ผู้ได้รับการแตง่ตัง้  ปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเครง่ครัด   

อย่าให้เกิดความเสียหาย  หากมีอุปสรรคขัดข้องประการใดให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทรายทราบทันที 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559   เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี   3  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 

                    
(นางบุญม ี จันค าวงษ)์ 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย 

 

 

 

 

รับทราบ 

1.................... 

2..................... 

3..................... 

4.................... 

 

 



 
 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ที่   479 / 2559 

เรื่อง   แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าทีพ่ิจารณาอุทธรณ์  จัดเก็บ  และเร่งรัดเก็บ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ประจ าปีงบประมาณ   2560 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  7  ทว ิ แห่งพระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและท่ีดนิ พ. ศ.  2535  เพิ่มเตมิ

โดยพระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและท่ีดนิ  ( ฉบับท่ี  4 )  พ.ศ. 2534  จึงแตง่ตัง้เจ้าพนักงานเจ้าหนา้ที่ประเมินและพนักงาน

จัดเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย   ดังต่อไปนี้ 

                       1. นายเกรกิพงษ์  จันประทักษ์ ต าแหนง่   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย  เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีประเมิน  พนักงานส ารวจ  พนักงานจัดเก็บ   รับค ารอ้งอุทธรณ์  เร่งรัดจัดเก็บภาษ ี  เพื่อน าเสนอพนักงานเจา้หน้าท่ี  

และปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

            2. นายสากล  แก้วหนองหา่ง ต าแหนง่   ประชาคมหมูบ้่าน  หมูท่ี่  5   เป็นผู้ประเมินภาษีรายปี  เพื่อน า เสนอ

พนักงานเจา้หน้าท่ี  และปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

            3. นายพิสษิฐ์    ภาษี   ต าแหนง่   ประชาคมหมูบ้่าน  หมูท่ี่  6    เป็นผู้ประเมินภาษีรายปี   เพื่อน าเสนอ 

พนักงานเจา้หน้าท่ี  และปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                      4. นางสาวสิริมา  จันค าวงษ์   ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองคลัง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย   

เป็นพนักงานจัดเก็บภาษ ี  ให้มีหน้าท่ีรับช าระภาษ ี  เร่งรัดให้ช าระภาษ ี  รับค าอุทธรณ์  เพื่อน าเสนอพนักงานเจา้หน้าท่ีอ่ืนตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

  5. นางกิ่งกาญจน ์  อรุณไพร   ต าแหนง่  นักวชิาการเงินและบัญช ีอบต.หันหว้ยทราย  เป็นพนักงานจัดเก็บ

ภาษี  ให้มีหน้าท่ีรับช าระภาษ ี  เร่งรัดให้ช าระภาษ ี  รับค าอุทธรณ์  เพื่อน าเสนอพนักงานเจา้หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด

  6. นางสาวปิยนุช  แนนไธสง  ต าแหนง่   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  อบต.หันหว้ยทราย เป็นพนักงาน

จัดเก็บภาษี   ให้มีหน้าท่ีรับช าระภาษ ี  เร่งรัดให้ช าระภาษ ี  รับค าอุทธรณ์  เพื่อน าเสนอพนักงานเจา้หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด   

ให้ผู้ได้รับการแตง่ตัง้  ปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเครง่ครัด   

อย่าให้เกิดความเสียหาย  หากมีอุปสรรคขัดข้องประการใดให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทรายทราบทันที 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559   เป็นต้นไป 

   

    สั่ง  ณ  วันท่ี   3  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 

                                                          
(นางบุญมี  จันค าวงษ์) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย 

รับทราบ 

1....................2..................... 

3.....................4.................... 

5.....................6.................... 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ที ่   480 / 2559 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมนิค่ารายปี 

และคณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2536 เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิ

ชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตามมติท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอโดยให้หน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถิ่น

แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม ่  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาเบือ้งต้นให้กับผู้มีอ านาจตาม

กฎหมาย  
 

  ดังนัน้ เพื่อด าเนนิการให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีดังกลา่ว และเพื่อให้การจัดเก็บภาษโีรงเรือนและท่ีดนิ

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย จึงมีค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการดังต่อไปนี้  

  1. คณะกรรมการพิจารณากกลั่นกรองการประเมินค่ารายป ี ประกอบด้วย 

    1.  นายศักดิ์นรินทร์  ขันสาลี         รองนายก อบต.หันหว้ยทราย       ประธานกรรมการ       

    2.  นายเกรกิพงษ์  จันประทักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล              กรรมการ                          

    3.  จ่าสิบโทพทัิกษ ์ พลเยี่ยม         หัวหน้าส านักงานปลัด                    กรรมการ 

    4.  นายสากล  แก้วหนองห่าง        ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒ ิ                     กรรมการ 

    5.  นายสวาท  ซานอก                ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒ ิ                      กรรมการ 

    6.  นางสาวสิริมา  จันค าวงษ์         ผู้อ านวยการกองคลัง                     กรรมการ 

    7.  นางกิ่งกาญจน ์ อรุณไพร         นักวชิาการเงินและบัญช ี          กรรมการ/ เลขานุการ 

    8.  นางสาวปิยนุช  แนนไธสง     ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้              ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. พิจารณาและก าหนดราคาเชา่มาตรฐานกลางเฉลี่ยตอ่ตารางเมตร (ตอ่เดอืน) เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าท่ีเป็น

แนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สนิ 

2. พจิารณากลั่นกรองตรวจสอบและเสนอข้อคิดเห็นของพนักงานเจา้หน้าท่ีซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ 

ตามกฎหมายวา่ด้วย ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิเกี่ยวกับการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สนิเพื่อค านวณภาษโีรงเรือน 

และท่ีดนิ 

  3. พจิารณาให้ความเห็นอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมายอันเกี่ยวด้วยการประเมินค่า

รายปีของทรัพย์สนิ 

  2. คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประกอบด้วย 

       1.  นายศักดิ์นรินทร์  ขันสาลี         รองนายก อบต.หันหว้ยทราย  เป็นประธานกรรมการ 

                            2.  นายเกรกิพงษ์  จันประทักษ์       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        กรรมการ 

                            3.  นางสาวเดอืนเพ็ญ  เสียมไธสง     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 

                            4.  นายบุญเลีย้ง  พิมพ์ตีขอ้            ประธานสภา                                กรรมการ 

                            5.  นายพิสษิฐ์    ภาษี                  ราษฎรผู้ทรงคุณวุฒ ิ                       กรรมกการ 

                         

 



               -2- 

 

         6.  นางสาวสริิมา  จันค าวงษ์        ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ/เลขานุการ 

  

                      ให้คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่  ดังนี้   

                              1. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และเสนอขอ้คดิเห็นต่อผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการ

พจิารณาค าร้องขอให้พจิารณาการประเมินใหม่ 

                               2. พจิารณาให้ความเห็นชอบอื่น ๆ ตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมายอันเกี่ยวด้วยการ

พจิารณาค าร้องขอให้พจิารณาการประเมินใหม่ 
   

ทั้งนี้ตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2559   เป็นต้นไป 
   

    สั่ง  ณ  วันท่ี   3  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 

                      
(นางบุญมี  จันค าวงษ์) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศการบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

เรื่อง  ก าหนดราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร  (ต่อเดือน)    

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

   ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2536 เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิ

ชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ตามมติท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอโดยให้หน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถิ่น

แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม ่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
 

  เพื่อด าเนนิการให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรีดังกลา่ว  และเพื่อให้การจัดเก็บภาษโีรงเรือนและท่ีดินเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทรายได้ก าหนดราคาเชา่มาตรฐานกลางเฉลี่ยตอ่ตารางเมตร (ตอ่เดอืน)  ตาม

ประเภททรัพย์สนิดังน้ี 

ราคามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร  (ต่อเดือน) 

 

ประเภทกจิการ ท าเล 1 หมายเหตุ 

ร้านคา้เบ็ดเตล็ด 5  

ป้ัมน้ ามัน 5  

โรงสี 5  

ร้านเสริมสวย 5  

ร้านอาหาร 5  

ร้านจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ 4  

ร้านจ าหนา่ยอุปกรณก์่อสร้าง 5  

ร้านซ่อมรถ 5  

ส านักงาน 5  

ฟาร์ม 0.50  

โรงจอดรถ 0.50  

โกงดังเก็บสนิค้า 1  

พื้นท่ีต่อเนื่อง  ลานคอนกรีต 0.50  

 

ท าเล 1 หมายเหตุ  รา้นค้าท่ีอยูภ่ายในหมูบ้่าน  หมู่ 1-9  เขตต าบลหันหว้ยทราย 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  3  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

 

 
( นางบุญมี  จันค าวงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย 

 


