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เลขที่
ส ำรวจ
1/57 นางสาวแป๋ว แซ่อึ้ง 148.00 ชําระแล้ว
3/57 นายอนันต์ เรืองโรจน์ ที่อยูอ่าศัย
4/57 นางสาวแพร แซ่อึ้ง 59.00 ชําระแล้ว
5/57 นางพยอม ทับทอง 128.00 ชําระแล้ว
6/57 นางสุทธพิร หนูแป้น 8.00 ชําระแล้ว
7/57 นางพรธภิา กล่อมบรรจง ที่อยูอ่าศัย
8/57 นางสาวสมจติร กัณหะกุล ที่อยูอ่าศัย
9/57 นางปัทมพร อ่อนท้วม ที่อยูอ่าศัย
10/57 นางทรงศรี สงคราม 20.00 ชําระแล้ว
11/57 นายชุมพร ถวลิสุข กับพวก ที่อยูอ่าศัย
12/57 นายกิตติพงษ์ ช่วยทิพย์ 6.00 ชําระแล้ว
13/57 นายทวศัีกด์ิ ช่วยทิพย์ 17.00 ชําระแล้ว
14/57 เด็กชายธรีพงศ์ ชูแก้ว 3.00
15/57 นางสาวอรุณรัตน์ สังวาลยว์งษ์ ที่อยูอ่าศัย
16/57 นางสาวบุญเล้ียง ช่วยทิพย์ ที่อยูอ่าศัย
17/57 นายวศิน ชะรัดรัมย์ 5.00
18/57 นายโพธิ์ศรี ชะรัดรัมย์ ที่อยูอ่าศัย
19/57 นางรําเพย คงกระพันธ์ 16.00 ชําระแล้ว
20/57 นางบุญมาก พงษ์ปราโมทย์ ที่อยูอ่าศัย
21/57 นางสาวละม้าย แสงยี่ ที่อยูอ่าศัย
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ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลอ่าวน้อย
เรื่อง  แจง้การประเมนิเพ่ือเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที่
ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๕7  ถึงป ี พ.ศ. ๒๕๖0

หมำยเหตุชือ่-สกุล เงนิภำษี ปีละ

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  ขอประกาศ
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ฉะนั้น  ใหเ้จา้ของที่ดินน าเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ตามจ านวนทา้ยประกาศนี้  ไปช าระเปน็รายป ี ณ ที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอา่วนอ้ย   ภายในเดือนมกราคม - เมษายน  ของทกุป ี   

ถา้ไมช่ าระภายในก าหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน    ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษบี ารุงทอ้งที่
ตามมาตรา ๔๕  (๔)  แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘

หมู่ที่  4  บำ้นบงึ

อนึ่ง   เจา้ของที่ดินผู้ใดได้รับแจง้การประเมนิภาษบี ารุงทอ้งที่แล้ว       เหน็ว่าการประเมนินั้นไมถ่กูต้อง  
มสิีทธิอทุธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวัดได้       โดยยื่นอทุธรณ์แกเ่จา้พนกังานประเมนิตามแบบ    ภ .บ.ท.  ๑๒   ภายใน
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      เจา้พนกังานประเมนิ

สามสิบวัน  นบัแต่วันได้รับแจง้การประเมนิตามนยัมาตรา  ๔๙    แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7

(ลงชื่อ).....................................................................................
      (นายธนะกจิ    แทนคุณ)

ใหเ้จา้ของที่ดินทราบว่า      บดันี้ได้ค านวณเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ที่ดินในหมู่ที.่...4........ต าบลอา่วนอ้ย   อ าเภอเมอืงฯ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์       ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๕7  ถงึป ี พ.ศ. ๒๕๖0 เสร็จแล้ว



เลขที่
ส ำรวจ

2560 หมำยเหตุชือ่-สกุล เงนิภำษี ปีละ 2557 2558 2559

22/57 นายถม เกิดจาก ที่อยูอ่าศัย
23/57 นางสาวสุกัญญา เทียมเผือก ที่อยูอ่าศัย
24/57 นายบรรจง ต้นพันธ์ ที่อยูอ่าศัย
25/57 นางประไพ ศรีพรม ที่อยูอ่าศัย
26/57 นายทิ้ง ช่วยทิพย ์ (ตาย) ที่อยูอ่าศัย
27/57 นายสมชาย เอี่ยมศรีวรรณ 207.00 ชําระแล้ว
28/57 นางสาวกาญจนา แซ่อึ้ง 54.00 ชําระแล้ว
29/57 นางสาวน้อย ช่วยทิพย์ 105.00 ชําระแล้ว
30/57 นางผกาพรรณ แก่นแก้ว กับพวก ที่อยูอ่าศัย
31/57 นายอมรินทร์ ช่วยทิพย์ 3.00
33/57 นางสาวเตือน อ่วมประไพ ที่อยูอ่าศัย
34/57 นางสาวนันทิศา ส้มแป้น 14.00 ชําระแล้ว
35/57 นางเผียน หอมเพียร 44.00 ชําระแล้ว
36/57 นางลําใย เกาะแก้ว 74.00 ชําระแล้ว
37/57 นายบุญสม อ่อนจอ้ย 4.00 ชําระแล้ว
38/57 นางรัตนา เยือ่ใย ที่อยูอ่าศัย
39/57 นายสายณัห์ พิมดิฐ 31.00 ชําระแล้ว
40/57 นางผวน อ่อนจอ้ย 162.00 ชําระแล้ว
41/57 นางยพุา หัตถโชวาท 41.00 ชําระแล้ว
42/57 นายพงษ์ศักด์ิ วนวรรณนาวนิ ที่อยูอ่าศัย
43/57 นายสนธยา ส้มแป้น ที่อยูอ่าศัย
44/57 นายวริะฉัตร เกาะแก้ว 20.00 ชําระแล้ว
45/57 นายสมวนั เกาะแก้ว 10.00 ชําระแล้ว
46/57 นางชลธชิา พ่วงสําราญ ที่อยูอ่าศัย
47/57 นางสุนีย์ อรชร ที่อยูอ่าศัย
48/57 นายปัญญา ช่วยทิพย์ 13.00 ชําระแล้ว
49/57 นายต๋ี อาจสัญจร  กับพวก 64.00 ชําระแล้ว
50/57 นางยพุา ยะมะสมิตร์ 8.00 ชําระแล้ว
51/57 นางกัลยา สมพงษ์ ที่อยูอ่าศัย
52/57 นายมณฑล พุม่พวง ที่อยูอ่าศัย
53/57 นายชูศักด์ิ หอมเพียร ที่อยูอ่าศัย
54/57 นางสาวรัชนี พงษ์พัฒนสกุล ที่อยูอ่าศัย
55/57 นายยง อาจสัญจร 57.00 ชําระแล้ว
56/57 นางสุรินทร์ อาจสัญจร 76.00 ชําระแล้ว
57/57 นางสนอง พวงทอง 6.00 ชําระแล้ว
58/57 นางสาวประเทือง อาจสัญจร 68.00 ชําระแล้ว
59/57 นางเพนียด ศรีพรม 19.00 ชําระแล้ว
60/57 นายฝน เรืองโรจน์  (ตาย) 57.00 ชําระแล้ว
61/57 นางสาวอัมพร อรชร ที่อยูอ่าศัย
62/57 นางสาวรัตน์ ช่วยทิพย์ ที่อยูอ่าศัย
63/57 นางดุษฎีภรณ์ ชุณหประสงค์ 53.00 ชําระแล้ว
64/57 นายอภิชาติ ภูมิวฒันานนท์ 5.00 ชําระแล้ว
65/57 นายสุรวทิย์ สิทธรัิตนานนท์ 18.00 ชําระแล้ว
66/57 นางสาวสุจติรา มงคลปราณีตเลิศ 76.00
67/57 นายลํายอง อาจสัญจร 140.00 ชําระแล้ว
68/57 นายพงษ์ศักด์ิ นิลจู 40.00 ชําระแล้ว
69/57 นางถนอมศรี เงินแท่ง ที่อยูอ่าศัย
70/57 นายอธวิฒัน์ สมบัติโชคสถิต 13.00 ชําระแล้ว
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71/57 นายถนอม อาจสัญจร ที่อยูอ่าศัย
72/57 นางปัทมพร อ่อนท้วม 56.00 ชําระแล้ว
73/57 นายเนิน ศรีพรม 48.00 ชําระแล้ว
74/57 นางจรินทร์ ศรีพรม 14.00 ชําระแล้ว
75/57 นายประนาม ศรีพรม 15.00 ชําระแล้ว
76/57 นายพิจติ ประวนัเณย์ ที่อยูอ่าศัย
77/57 นายนกเล็ก สายสกล 17.00 ชําระแล้ว
78/57 นางสาวอรพรรณ เทียนโชติ 35.00 ชําระแล้ว
79/57 นายสมชาย สายสกล ที่อยูอ่าศัย
80/57 นางสาวจนัทนา อาจสัญจร ที่อยูอ่าศัย
81/57 นางกิมหลี สายสกล 2.00 ชําระแล้ว
82/57 นายบุญเยีย่ม สายสกล 57.00 ชําระแล้ว
83/57 นางนิภา เพิม่อิ่ม ที่อยูอ่าศัย
85/57 นางจไุรลักษณ์ พงษาวริารักษ์ ที่อยูอ่าศัย
86/57 นางสาวผกากรอง เพชรศรี 23.00 ชําระแล้ว
87/57 นางละออง ปุม่เพชร 24.00 ชําระแล้ว
88/57 นางสาวเรณู สุหทัยกุล 8.00 ชําระแล้ว
89/57 ดาบตํารวจเจริญ นวลมี 9.00 ชําระแล้ว
90/57 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 76.00 ชําระแล้ว
91/57 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 791.00
92/57 นายพล สุณาตุ 44.00
93/57 นางสาวมุกดา โภคธรรม 4.00 ชําระแล้ว
94/57 นายชัยยทุธ จติตวสุิทธกิุล 46.00 ชําระแล้ว
95/57 นางเวยีน สายสกล ที่อยูอ่าศัย
96/57 นางพงษ์ พิมดิฐ 20.00 ชําระแล้ว
97/57 นางสาววาสนา สายสกล 43.00 ชําระแล้ว
98/57 นายจวน สายสกล 4.00 ชําระแล้ว
99/57 นายเสวก ธรรมเนียม 109.00 ชําระแล้ว
100/57 นางบุญรวม ธรรมเนียม ที่อยูอ่าศัย
101/57 นายวจิติร ช่อสลิด 34.00 ชําระแล้ว
102/57 นางสาววารี ช่อสลิด ที่อยูอ่าศัย
103/57 นางสาวสมศรี ช่อสลิด 16.00 ชําระแล้ว
104/57 นายสําฤทธิ์ ช่อสลิด 16.00 ชําระแล้ว
105/57 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จํากัด 528.00 ชําระแล้ว
106/57 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 20.00 ชําระแล้ว
107/57 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 45.00 ชําระแล้ว
108/57 นางสุกัญญา เพชรพลอย 62.00 ชําระแล้ว
109/57 นายบุน้เซีย แซ่ล้ิม 3.00 ชําระแล้ว
110/57 นางยพุิน นันทกิจโกศล 118.00 ชําระแล้ว
111/57 นายธนชัย ภูมิวฒันานนท์ 31.00 ชําระแล้ว
112/57 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด 929.00 ชําระแล้ว
113/57 นายอรุณ ตนายะพงศ์ 35.00 ชําระแล้ว
114/57 นางสมศรี สายคง 41.00 ชําระแล้ว
115/57 นางภัสรา ร่อนแก้ว 27.00 ชําระแล้ว
116/57 นางกลม ช่วยทิพย์ 89.00 ชําระแล้ว
117/57 นายถิ่น ช่วยทิพย์ 13.00 ชําระแล้ว
118/57 นางสาวยอง เรืองโรจน์ ที่อยูอ่าศัย
119/57 นายวชิัย จอ้ยวงษ์ ที่อยูอ่าศัย
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120/57 นางทองหลิน เชื่อถือ ที่อยูอ่าศัย
121/57 นายอภิวรรษณ์ จริฐาเรืองวษุ ที่อยูอ่าศัย
122/57 นางมาลี วงษ์กระจา่ง ที่อยูอ่าศัย
123/57 พ.อ.อ.บรรจง ปิน่โมรา 126.00 ชําระแล้ว
124/57 นางเล้า รังสิยาวรานนท์ 318.00 ชําระแล้ว
125/57 นายสุนทร เกิดจาก ที่อยูอ่าศัย
126/57 นางสาวละอองดาว อาจสัญจร 5.00 ชําระแล้ว
127/57 ร.ต.อุเทน ตันแก้ว ที่อยูอ่าศัย
128/57 จ.ส.ต. ทวี เวชยม ที่อยูอ่าศัย
129/57 นายบุญ เกตุรักษา 62.00 ชําระแล้ว
130/57 นางสาวทองเพชร เกตุรักษา 36.00 ชําระแล้ว
131/57 นางอุทุมพร อินทร์มี 315.00 ชําระแล้ว
132/57 นางอารีย์ เครือแตง 22.00 ชําระแล้ว
133/57 นายบุญยิง่ เรืองโรจน์ ที่อยูอ่าศัย
134/57 นายป่วน แอบทิพย์ 34.00 ชําระแล้ว
135/57 นายโพยม เรืองโรจน์ ที่อยูอ่าศัย
136/57 นางอุษา กล่ันประเสริฐ 3.00 ชําระแล้ว
137/57 นายปร่ิง พลศร  (ตาย) ที่อยูอ่าศัย
138/57 นางสมบูรณ์ พลศร  16.00 ชําระแล้ว
139/57 นางสาวอุบลวรรณ ทองแดง ที่อยูอ่าศัย
140/57 นางสุรีย์ อินเม้ 79.00 ชําระแล้ว
141/57 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,228.00 ชําระแล้ว
142/57 นางสาวพมิศิข์การณ์ มานะชูจดิช์ ที่อยูอ่าศัย
143/57 นางชริน มานะชูจดิช์ 4.00 ชําระแล้ว
144/57 นางอาธริญา มานะชูจดิช์ ที่อยูอ่าศัย
145/57 นายพาน แดงโร่ ที่อยูอ่าศัย
146/57 นางณัฐรกานต์ แดงโร่ ที่อยูอ่าศัย
147/57 นายชีพ อินาลิบ ที่อยูอ่าศัย
148/57 นายอุทัย แดงโร่ ที่อยูอ่าศัย
149/57 นางขวญัเมือง ช่วยทิพย์ 2.00 ชําระแล้ว
150/57 นายทองสุข อาจสัญจร 18.00 ชําระแล้ว
151/57 นางอนุรัตน์ เทียมทัน 1,246.00 ชําระแล้ว
152/57 บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จํากัด 548.00 ชําระแล้ว
153/57 บริษัท ห้างกระจกตังน้ํา จํากัด 45.00 ชําระแล้ว
154/57 นางเอี้ยวจวง สามพันพวง 16.00 ชําระแล้ว
155/57 นางเอี้ยงเจยีง สุขโพธิ์เพชร 12.00 ชําระแล้ว
156/57 ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 1,289.00 ชําระแล้ว
157/57 นางเบ็ญจวรรณ เทียมเผือก 32.00 ชําระแล้ว
158/57 นางพุทธมิา ตระการวนิช 258.00 ชําระแล้ว
159/57 นางวนิดา อุดมทรัพย์ 13.00 ชําระแล้ว
160/57 นางสาวอรนุช อุดมทรัพย์ 4.00 ชําระแล้ว
161/57 นางสาวฐิติชญา วทินยา ที่อยูอ่าศัย
162/57 นางดาราวรรณ ธารีจติร์ 56.00 ชําระแล้ว
163/57 นายศิรเกตุ ศรีพระประแดง 121.00 ชําระแล้ว
164/57 นางสกาวรัตน์ รัศมี 102.00 ชําระแล้ว
165/57 นางสาววจิติรา ญาณกิตติ 52.00 ชําระแล้ว
166/57 นายทับทิม สิงหรา กับพวก 35.00 ชําระแล้ว
167/57 นางชนิดา กรีแสง 16.00 ชําระแล้ว
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168/57 นางนวลจนัทร์ ดิฐวงค์ 38.00 ชําระแล้ว
169/57 นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา 40.00 ชําระแล้ว
170/57 นายวชิระ มาดิน 55.00 ชําระแล้ว
171/57 นายกลกิจ พึง่น้ําใส 4.00 ชําระแล้ว
172/57 นายดํารงค์ มาดิน 62.00 ชําระแล้ว
173/57 นางสิทธิ์ มาดิน 42.00 ชําระแล้ว
174/57 นางมาริกา เรืองโรจน์ 84.00 ชําระแล้ว
175/57 นายบุญรอด ช่วยทิพย์ 37.00 ชําระแล้ว
176/57 นางประทุม ช่วยทิพย์ 2.00 ชําระแล้ว
177/57 นางอําภา ช่อชั้น 52.00 ชําระแล้ว
178/57 นายปรีชา ขําศิริ  กับพวก 43.00 ชําระแล้ว
179/57 นายธนะกิจ แทนคุณ 2.00 ชําระแล้ว
180/57 นางบุญศรี มีมาลา ที่อยูอ่าศัย
181/57 นายไหน เรืองโรจน์ ที่อยูอ่าศัย
182/57 นางอรษา ใจใหญ่ ที่อยูอ่าศัย
183/57 นางจนิดา ใจใหญ่ 80.00 ชําระแล้ว
184/57 นางปทุมมาศ พร้อมขุนทด 16.00 ชําระแล้ว
185/57 นายภานุพันธ์ เอี่ยมศรีวรรณ 16.00 ชําระแล้ว
186/57 นางสุมาลี เอี่ยมศรีวรรณ 7.00 ชําระแล้ว
187/57 นายโกศล สังข์พัฒน์ 6.00 ชําระแล้ว
188/57 นายประเสริฐ แซ่ล้ิม 23.00 ชําระแล้ว
189/57 นายรชต ทองอําพัน 2.00 ชําระแล้ว
190/57 นางเชื่อม อาจสัญจร 59.00 ชําระแล้ว
191/57 นางสาวนลินรัตน์ อาจสัญจร 27.00 ชําระแล้ว
192/57 นางสาวทพิย์สุวรรณ อาจสัญจร 18.00 ชําระแล้ว
193/57 นางวเิชียน อินนะหลํา 9.00 ชําระแล้ว
194/57 นายชาติชาย เอี่ยมศรีวรรณ (ตาย) 73.00 ชําระแล้ว
195/57 นายไทยรัฐ เพ็งผอม 2.00 ชําระแล้ว
196/57 นางสาวสําราญ สิงหรา 2.00 ชําระแล้ว
197/57 นางสาวธนันท์ทิชา สิงหรา ที่อยูอ่าศัย
198/57 นางสาวจําเนียน สิงหรา 1.00 ชําระแล้ว
199/57 นางนิรมล ธนะหาญชัย 1.00 ชําระแล้ว
200/57 นางสาววมิล เมรีศรี ที่อยูอ่าศัย
201/57 นายพีรศักด์ิ พรหมายน 45.00 ชําระแล้ว
202/57 นางสาวอารีย์ แพใหญ่ 13.00 ชําระแล้ว
203/57 นางสาวนันทพร วะดี 32.00 ชําระแล้ว
204/57 นางศิริพร จงวชิิต 42.00 ชําระแล้ว
205/57 นางประเทือง คล่องงานฉุย 141.00 ชําระแล้ว
206/57 นางสาววนัดี มาดิน 8.00 ชําระแล้ว
207/57 นางธญัพร กิจกุลนําชัย 4.00 ชําระแล้ว
208/57 นายสุริยง มาดิน ที่อยูอ่าศัย

12,545.00
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25,090.00


