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เลขที่
ส ำรวจ
1/57 นางสาวปรารถนา ใจเสง่ียม 45.00
2/57 นายสุทัศน์ ฤกษ์อ่่า 178.00 ช่าระแล้ว
3/57 นายจ่าเรียง สุขกร 17.00 ช่าระแล้ว
4/57 นายชูชีพ กุลแก้ว 363.00 ช่าระแล้ว
5/57 นายชลอ กล่ินงาม 72.00 ช่าระแล้ว
6/57 นายสุโข กุลแก้ว 46.00 ช่าระแล้ว
7/57 นางสาวสุคนธ์ เป้าสุวรรณ 20.00 ช่าระแล้ว
8/57 นายจติร ขอพร 69.00 ช่าระแล้ว
9/57 นางบุญเล่ียม มั่นคงเจริญกิจ 49.00 ช่าระแล้ว
10/57 นายนัฐถรัตน อินทอง 51.00 ช่าระแล้ว
11/57 นายบุน แซ่ล้ี 217.00 ช่าระแล้ว
13/57 นายณรงค์ อินทอง 24.00 ช่าระแล้ว
14/57 นายปราณี ทับถม 4.00
15/57 นายสมควร เป้าสุวรรณ 26.00 ช่าระแล้ว
16/57 นายส่ารวน เป้าสุวรรณ 59.00 ช่าระแล้ว
17/57 นายเพียง แผนสง่า 120.00
18/57 นางบุญเรือน วงษ์สุวรรณ 78.00 ช่าระแล้ว
19/57 นางมุทิตา หงษ์บิน 21.00
20/57 นายอนุรักษ์ หงษ์บิน 338.00
21/57 นางผิน อินทอง 80.00 ช่าระแล้ว
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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

      เจา้พนกังานประเมนิ
หมู่ที่  12  บำ้นยำ่นซ่ือ

อนึ่ง   เจา้ของที่ดินผู้ใดได้รับแจง้การประเมนิภาษบี ารุงทอ้งที่แล้ว       เหน็ว่าการประเมนินั้นไมถ่กูต้อง  

2558 2559

      (นายธนะกจิ    แทนคุณ)

มสิีทธิอทุธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวัดได้       โดยยื่นอทุธรณ์แกเ่จา้พนกังานประเมนิตามแบบ    ภ .บ.ท.  ๑๒   ภายใน
สามสิบวัน  นบัแต่วันได้รับแจง้การประเมนิตามนยัมาตรา  ๔๙    แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7

(ลงชื่อ).....................................................................................

ใหเ้จา้ของที่ดินทราบว่า      บดันี้ได้ค านวณเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ที่ดินในหมู่ที.่...12........ต าบลอา่วนอ้ย   อ าเภอเมอืงฯ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์       ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๕7  ถงึป ี พ.ศ. ๒๕๖0  เสร็จแล้ว
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22/57 นายทองเจอื วรรณศิริ 27.00 ช่าระแล้ว
23/57 นางศิริรัตน์ รจนา 52.00 ช่าระแล้ว
24/57 นายดาวรุ่ง อินทอง 104.00 ช่าระแล้ว
25/57 นายวรัิตน์ วรรณศิริ 44.00
26/57 นายเด่น กล้าหาญ 62.00
27/57 นางละออ ศิลปสธรรม 96.00
28/57 นางบุญเตือน กระจา่งศรี 16.00
29/57 นายยงยทุธ์ ศิริโท 46.00 ช่าระแล้ว
30/57 นายชัยรัตน์ คงเจริญ 68.00
31/57 นายทวี หงษ์บิน 75.00
32/57 นายสุรินทร์ วรรณศิริ 31.00 ช่าระแล้ว
33/57 นางจรินทร์ อยูพ่่วง 109.00
34/57 นายวชัระ อยูพ่่วง 52.00
35/57 นายวชิัย อยูพ่่วง 34.00
36/57 นายทวี พระนิมิตร 19.00
37/57 นายวเิชียร แจม่ยวง 64.00 ช่าระแล้ว
38/57 นางสงวน พระนิมิตร 80.00 ช่าระแล้ว
39/57 นางสงัด พระนิมิตร 22.00 ช่าระแล้ว
40/57 นางสาววนัดี ศรีสุวรรณ 22.00
41/57 นางสาวขวญัเมือง เทพณรงค์ 114.00
42/57 นายกมล เฟือ่งอารมณ์ 95.00 ช่าระแล้ว
43/57 นายจ่าเรียง สุขกร 61.00
44/57 นางอุสา ตระกูลไพศาล 58.00 ช่าระแล้ว
45/57 นายมงคล วนัทอง 47.00 ช่าระแล้ว
46/57 นางงามจติต์ พรมสอาด 56.00 ช่าระแล้ว
47/57 นางน้่าอ้อย ศศิงาม 52.00 ช่าระแล้ว
48/57 นางทิพปภา ศศิงาม 31.00 ช่าระแล้ว
49/57 นางส่าอาง แจม่กระจา่ง 44.00
50/57 นางเอียง กุลแก้ว 140.00 ช่าระแล้ว
51/57 นายช่วง แจม่กระจา่ง  (ตาย) 110.00
52/57 นายสุรินทร์ ชัยภูมิ 64.00
53/57 นายพลกฤต ชัยภูมิ 28.00
54/57 นางสมบัติ ถือความสัตย์ 67.00 ช่าระแล้ว
55/57 นายวภิาส วงษ์สีทอง 15.00 ช่าระแล้ว
56/57 นางค่าแสง ขันสาคร 58.00 ช่าระแล้ว
57/57 นางสมพงษ์ จนัทร์ยม 2.00 ช่าระแล้ว
58/57 นายประสิทธิ์ แดงสวา่ง 212.00 ช่าระแล้ว
59/57 นางบังอร แดงสวา่ง 16.00 ช่าระแล้ว
60/57 นางเปรม โมใหญ่ 52.00 ช่าระแล้ว
61/57 นายอนุวรรตน์ ภมร 36.00 ช่าระแล้ว
62/57 นายศิริพงษ์ ภมร 52.00 ช่าระแล้ว
63/57 นายเริบ บานแยม้ 31.00 ช่าระแล้ว
64/57 นายไพฑูรย์ สุวรรณรงค์ 18.00 ช่าระแล้ว
65/57 นายวรรณชัย เจยีไพแก้ว 110.00 ช่าระแล้ว
66/57 นายสาย คงทอง 87.00 ช่าระแล้ว
67/57 นางเนี้ยว กิมพัด ที่อยูอ่าศัย
68/57 นายอ่าพร ปราบพาล 34.00 ช่าระแล้ว
69/57 นางนิภา ปราบพาล 28.00 ช่าระแล้ว
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70/57 นางประเทือง ปานประเสริฐ 83.00 ช่าระแล้ว
71/57 นางสาวสมยา สมัครชาติ 32.00 ช่าระแล้ว
72/57 นางวงิ ฟักวงษ์ทอง 131.00 ช่าระแล้ว
73/57 นายสมควร ประเทือง 212.00 ช่าระแล้ว
74/57 นางสาวนภัสนันท์ อินทะโกสัย 33.00 ช่าระแล้ว
75/57 นายวชัระ คล้ายสังข์ 70.00 ช่าระแล้ว
76/57 นายอ่วน ศรนรินทร์ 38.00 ช่าระแล้ว
77/57 นายชลอ พระนิมิตร 156.00 ช่าระแล้ว
78/57 นางแสงจนัทร์เพ็ญ พระนิมิตร 57.00 ช่าระแล้ว
79/57 นายสอน เหล็กไหล  (ตาย) 123.00 ช่าระแล้ว
80/57 นางเฉลา คงเจริญ 80.00 ช่าระแล้ว
81/57 นางสาวเฉลียว คงเจริญ 41.00 ช่าระแล้ว
82/57 นายจนัทร์ โต๊ะทราย 324.00 ช่าระแล้ว
83/57 นางสาวอาภาวรรณ คงเจริญ 37.00 ช่าระแล้ว
84/57 นางฉลวย เยน็นะสา 163.00 ช่าระแล้ว
85/57 นายเฉลียว เยน็นะสา 33.00 ช่าระแล้ว
86/57 นายเผือด เยน็นะสา 12.00 ช่าระแล้ว
87/57 นายบุญหลาย เยน็นะสา 32.00 ช่าระแล้ว
88/57 นางเล็ก แก้วสุขโข 114.00 ช่าระแล้ว
89/57 นางพร้อม จนัทาสี 19.00 ช่าระแล้ว
90/57 นางสาวเจี่ยน อินทอง 57.00 ช่าระแล้ว
91/57 นายเจิ่ง ชุ่มประเสริฐ 9.00 ช่าระแล้ว
92/57 นางล่าพูน ศรีสุวรรณ 118.00 ช่าระแล้ว
93/57 นางเทียน คล้ายสังข์ 121.00 ช่าระแล้ว
94/57 นางสาวจรีวรรณ คล้ายสังข์ 44.00 ช่าระแล้ว
95/57 นายสมปอง คล้ายสังข์ 11.00 ช่าระแล้ว
96/57 นายชะออม โพธิ์ทอง 29.00 ช่าระแล้ว
97/57 นางสาวรัชนีวรรณ ศักดานุภาพ 96.00 ช่าระแล้ว
98/57 นายเสกสรร ศักดานุภาพ 75.00 ช่าระแล้ว
99/57 นายประเสริฐ พาเพียร 42.00 ช่าระแล้ว
100/57 นางธนภรณ์ กล่ินหวล 38.00 ช่าระแล้ว
101/57 นางสาวจารารัตน์ หนองมีทรัพย์ 77.00 ช่าระแล้ว
102/57 นางทิ้ง กะจวิ 90.00 ช่าระแล้ว
103/57 นายสุนทร แก่นทรัพย์ 100.00 ช่าระแล้ว
104/57 นายสมหมาย อยูพ่ิทักษ์ 12.00 ช่าระแล้ว
105/57 นางสาวกนกวรรณ ใจใหญ่ 200.00 ช่าระแล้ว
106/57 นายจริสันต์ิ ใจใหญ่ 181.00 ช่าระแล้ว
107/57 นางนที สุขประเสริฐ 200.00 ช่าระแล้ว
108/57 นายเวยีด จนัทร์ถึง 200.00 ช่าระแล้ว
109/57 นายนพดล จนัทร์ถึง 180.00 ช่าระแล้ว
110/57 นางอรษา ใจใหญ่ 281.00 ช่าระแล้ว
111/57 นายส่าเนา ภวงัครัตน์ 71.00 ช่าระแล้ว
112/57 นางวรรณา ศรีสวา่ง 187.00 ช่าระแล้ว
113/57 นายเลิศ สระแก้ว 169.00 ช่าระแล้ว
114/57 นางสุริยนั เจยีรพันธ์ 195.00 ช่าระแล้ว
115/57 นายพิชิต สุขประเสริฐ 200.00 ช่าระแล้ว
116/57 นางสาวจรัสศรี บรรยงกิจ 184.00 ช่าระแล้ว
117/57 นางสาวธดิารัตน์ บรรยงกิจ 200.00 ช่าระแล้ว
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118/57 นายเสน่ห์ บุญเรือง 30.00 ช่าระแล้ว
119/57 นางสาวพร้ิม บุญเรือง 46.00 ช่าระแล้ว
120/57 นางจริภา แดงสวา่ง 51.00 ช่าระแล้ว
121/57 นายสมเกียรติ แดงสวา่ง 15.00 ช่าระแล้ว
122/57 นายประสิทธิ์ ชมบัณฑิต 152.00 ช่าระแล้ว
123/57 นางใหม่ ชมบัณฑิต 170.00 ช่าระแล้ว
124/57 นางอุทัย พรามณี 56.00 ช่าระแล้ว
125/57 นายบวร อยูพ่ิทักษ์ 33.00 ช่าระแล้ว
126/57 นางกาญจนา พระนิมิตร 129.00 ช่าระแล้ว
127/57 นางล่าเพย ปราบพาล 115.00 ช่าระแล้ว
128/57 นายสงัด คลับคล้าย 211.00 ช่าระแล้ว
129/57 นางละอองศรี เตรียมวฒันา 200.00 ช่าระแล้ว
130/57 นายอรุณ เนียมเทศ 15.00 ช่าระแล้ว
131/57 นางสาววยานันท์ นิ่มนวล 24.00 ช่าระแล้ว
132/57 นางศรีเอียง แดงไสว 28.00 ช่าระแล้ว
133/57 นางสาวเจอื สุดทวี(ตาย) 10.00 ช่าระแล้ว
134/57 นายเหรียญ ฉืมพาลี 232.00 ช่าระแล้ว
135/57 นายพิศิษฐ์ รอดทิม 89.00 ช่าระแล้ว
136/57 นายปลด จนิตกูล 63.00 ช่าระแล้ว
137/57 นางชนาพร คุณล้าน 69.00 ช่าระแล้ว
138/57 นายแสน แดงไสว 49.00 ช่าระแล้ว
139/57 นายยอง อินทร์กับจนัทร์ 16.00 ช่าระแล้ว  
140/57 นางอารมณ์ อยูพ่ิทักษ์ 93.00 ช่าระแล้ว
141/57 นายสมจติร อยูพ่ิทักษ์ 100.00 ช่าระแล้ว
142/57 นายประดิษฐ สุดทวี 74.00 ช่าระแล้ว
143/57 นายปรีชา ทับทิมแดง 127.00 ช่าระแล้ว
144/57 นายกมล เฟือ่งอารมณ์ 107.00 ช่าระแล้ว
145/57 นายบุญยนื คล้ายสังข์ 148.00 ช่าระแล้ว
146/57 นางเกษม ยิง่ประสบผล 113.00 ช่าระแล้ว
147/57 นายพยอม บุตรเพชร( ตาย) 210.00 ช่าระแล้ว
148/57 นายสมศักด์ิ บัววรรณ 44.00 ช่าระแล้ว
149/57 นางวานิตย์ แก้วมรกฎ 8.00 ช่าระแล้ว
150/57 นายปรีชา บุญผุดผ่อง 101.00 ช่าระแล้ว
151/57 นายเนียน ประเทือง 73.00 ช่าระแล้ว
152/57 นางหวนั นพคุณ 30.00 ช่าระแล้ว

12,806.00
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25,612.00


