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เลขที่
ส ำรวจ
1/57 นายสมบูรณ์ ปานแดง 100.00 ชําระแล้ว
2/57 นายวจิติร บิลมาศ 117.00 ชําระแล้ว
3/57 นายวนัชัย รัศมีล่ิมทอง 104.00 ชําระแล้ว
3/57 นางสมศรี ทองนาค 4.00 ชําระแล้ว
4/57 นายวนัชัย รัศมีล่ิมทอง 100.00 ชําระแล้ว
5/57 ร.ต.ต.ธรีศักด์ิ รักชาติ 99.00 ชําระแล้ว
6/57 นางสุด สัตยซ่ื์อ 29.00 ชําระแล้ว
7/57 นางสาวประไพ สัตยซ่ื์อ ที่อยูอ่าศัย
8/57 นางสาวกิตติมา ยทุธวารีชัย 1,103.00 ชําระแล้ว
9/57 นางพร เรืองโรจน์ 23.00 ชําระแล้ว
10/57 นายชูชาติ พูลคลองตัน 65.00 ชําระแล้ว
11/57 นางลําพวน จงรักษ์ ที่อยูอ่าศัย
12/57 นายจี๋ เรืองโรจน์ 6.00 ชําระแล้ว
13/57 นายสมจติต์ ส่งสมบุญ 71.00
14/57 นางจําเนียน นิลประเสริฐ 111.00
15/57 นายสุวทิย์ เยือ่ใย ที่อยูอ่าศัย
16/57 นายสด จานแก้ว 293.00 ชําระแล้ว
17/57 นางบุบผา อยูห่นุน 42.00 ชําระแล้ว
18/57 นายสงัด อยูห่นุน 236.00 ชําระแล้ว
19/57 นายประทุม บัวล้อม 102.00 ชําระแล้ว

หมู่ที่  11  บำ้นหนองยำยเอม

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

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7

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

      เจา้พนกังานประเมนิ

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลอ่าวน้อย
เรื่อง  แจง้การประเมนิเพ่ือเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที่
ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๕7  ถึงป ี พ.ศ. ๒๕๖0

องค์การบริหารส่วนต าบลอา่วนอ้ย   ภายในเดือนมกราคม - เมษายน  ของทกุป ี   

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  ขอประกาศ
ใหเ้จา้ของที่ดินทราบว่า      บดันี้ได้ค านวณเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ที่ดินในหมู่ที.่...11........ต าบลอา่วนอ้ย   อ าเภอเมอืงฯ 

จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์       ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๕7  ถงึป ี พ.ศ. ๒๕๖0 เสร็จแล้ว
ฉะนั้น  ใหเ้จา้ของที่ดินน าเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ตามจ านวนทา้ยประกาศนี้  ไปช าระเปน็รายป ี ณ ที่ท าการ 
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20/57 นางสาวฉลอง โปศิริ 408.00 ชําระแล้ว
21/57 นายเนือง นิลประเสริฐ ที่อยูอ่าศัย
22/57 นายชั้ว เกตุศรี 95.00 ชําระแล้ว
23/57 นางประนอม คงแก้ว 101.00 ชําระแล้ว
24/57 นายถาวร เยือ่ใย 168.00 ชําระแล้ว
25/57 นางแสวง กําชุน 76.00 ชําระแล้ว
26/57 นางสาวนิโลบล ปานแดง 137.00 ชําระแล้ว
27/57 นางสมบุญ ปานแดง 85.00 ชําระแล้ว
28/57 นางสาวดวงกมล พึง่โพธิ์ 6.00
29/57 นางสาวปัทมา พึง่โพธิ์ ที่อยูอ่าศัย
30/57 นายสมนึก จานแก้ว 89.00 ชําระแล้ว
31/57 นายสําเนียง เรืองโรจน์ 76.00 ชําระแล้ว
32/57 นางฟ้อน เรืองโรจน์ 20.00 ชําระแล้ว
33/57 นายเจริญ อ่อนนุ่ม 29.00 ชําระแล้ว
34/57 นายบุญชุบ พึง่โพธิ์ 44.00 ชําระแล้ว
35/57 นางธติิวรรณ ศรีอรุณเรืองชัย 70.00 ชําระแล้ว
36/57 นายพิน เรืองโรจน์ 166.00 ชําระแล้ว
37/57 นางสาวรัตน์ติยา เรืองโรจน์ 160.00 ชําระแล้ว
38/57 นางสาวรตนพร อยูห่นุน 32.00 ชําระแล้ว
39/57 นางจติธาดา ไพบูลยว์รพิสิฐ 32.00 ชําระแล้ว
40/57 นางสาวภรภัทร เรืองโรจน์ 54.00 ชําระแล้ว
41/57 นางทอง รอดหมวน 12.00 ชําระแล้ว
42/57 นางสาวจนัทนา เงินแท่ง 20.00 ชําระแล้ว
43/57 นายพบพงษ์ สีม่วง 12.00
44/57 นางกิ่งมณี แจม่แจง้ 3.00
45/57 นางผัน เรืองโรจน์ 199.00 ชําระแล้ว
46/57 นางสาวนันทา เรืองโรจน์ 68.00 ชําระแล้ว
47/57 นายมานพ เต็มดวง ที่อยูอ่าศัย
48/57 นางแสงเดือน เต็มดวง 121.00 ชําระแล้ว
49/57 นางแวว นาคน้อย ที่อยูอ่าศัย
50/57 นางสาวสุประวณ์ี เอมโอด 2.00 ชําระแล้ว
51/57 นางนวย เอมโอด ที่อยูอ่าศัย
52/57 นางประเทือง เผือกผุด 32.00 ชําระแล้ว
53/57 นายมนัส เผือกผุด 79.00 ชําระแล้ว
54/57 นายสําราญ อยูห่นุน 201.00 ชําระแล้ว
55/57 นางทองยอ้ย เผือกผุด 10.00 ชําระแล้ว
56/57 นายเชื่อม อยูห่นุน 18.00 ชําระแล้ว
57/57 นางสาวอาริษา นิลประเสริฐ 114.00 ชําระแล้ว
58/57 นายประสงค์ โปศิริ 20.00 ชําระแล้ว
59/57 นางสาวเล็ก โปศิริ 77.00 ชําระแล้ว
60/57 นางขวญัเมือง บุษบา 49.00 ชําระแล้ว
61/57 นางสาวปัทมา เรืองโรจน์ 53.00 ชําระแล้ว
62/57 นายปราโมช เรืองโรจน์ 323.00 ชําระแล้ว
63/57 นางสาวอัญชรีกร โตทอง 12.00
64/57 นายสามารถ เรืองโรจน์ ที่อยูอ่าศัย
65/57 นางประทุม โตทอง 61.00
66/57 นางสาวมาลัย เรืองโรจน์ 285.00 ชําระแล้ว
67/57 นางบุญทอน พึง่แยม้ 126.00 ชําระแล้ว
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68/57 นางสาวปุณณภา เรืองโรจน์ ที่อยูอ่าศัย
69/57 นายประสิทธิ์ สายสกล 168.00 ชําระแล้ว
70/57 นายสมบัติ โตทอง 202.00 ชําระแล้ว
71/57 นางวเิวยีน เรืองโรจน์ ที่อยูอ่าศัย
72/57 นายอนันต์ จานแก้ว 100.00 ชําระแล้ว
73/57 นายป๋อย รอดพยงุ 130.00 ชําระแล้ว
74/57 นายนกเล็ก จานแก้ว 196.00 ชําระแล้ว
75/57 นางสอย พึง่โพธิ์ 48.00 ชําระแล้ว
76/57 นายบรรจง อยูห่นุน 25.00 ชําระแล้ว
77/57 นายประสาท ศรีจนัทร์ 48.00 ชําระแล้ว
78/57 นายประสาร ศรีจนัทร์ 50.00 ชําระแล้ว
79/57 นายประเสริฐ ศรีจนัทร์ 58.00 ชําระแล้ว
80/57 นายสุวฒัน์ เยือ่ใย 21.00 ชําระแล้ว
81/57 นางแป๋ว โตทอง 41.00 ชําระแล้ว
82/57 นายเปีย ศรีจนัทร์ 88.00 ชําระแล้ว
83/57 นางอุไร แดงกระจา่ง ที่อยูอ่าศัย
84/57 นายเสง่ียม อยูห่นุน 250.00 ชําระแล้ว
85/57 นายยิม้ ศรีจนัทร์ 129.00 ชําระแล้ว
86/57 นางพิน แอบทิพย์ 48.00
87/57 นางสาวอุษา เงากระจา่ง 34.00
88/57 นายเผ่ือน เรืองโรจน์ ที่อยูอ่าศัย
89/57 น.ส.เอกศิกาญจน์ อยูห่นุน ที่อยูอ่าศัย
90/57 นางเพ็ญศรี อยูห่นุน 100.00 ชําระแล้ว
91/57 นายจติต์ อยูห่นุน 50.00 ชําระแล้ว
92/57 นางสาวกัลยา เกาะเกตุ 2.00
93/57 นายทองอยู่ พวงทอง 102.00 ชําระแล้ว
94/57 นายทองหล่อ เรืองโรจน์ 8.00 ชําระแล้ว
95/57 นางอําพร เด่นจารุกุล 84.00 ชําระแล้ว
96/57 น.ส.เปีย่มขวญัรัตน์ เรืองโรจน์ 27.00 ชําระแล้ว
97/57 นายประสาท เรืองโรจน์ 8.00 ชําระแล้ว
98/57 นางชลัยรัตน์ ท้วมเทียม 49.00
99/57 นางพิมพ์ เยือ่ใย 20.00
100/57 นางสาวรัตณวรรณ เรืองโรจน์ 50.00 ชําระแล้ว
101/57 นางสงวน เยือ่ใย 33.00
102/57 นางจนิตนา ศิลพูล 48.00 ชําระแล้ว
103/57 นางเล็ก แกมไทย ที่อยูอ่าศัย
104/57 นายเจอื อยูห่นุน ที่อยูอ่าศัย
105/57 นางลําใย แดงสิงห์ 123.00 ชําระแล้ว
106/57 นายอนงค์ จานแก้ว 87.00 ชําระแล้ว
107/57 นางสํารวย ผุดเผือก 21.00 ชําระแล้ว
108/57 นายมนิต จานแก้ว 100.00 ชําระแล้ว
109/57 นายชอบ อยูห่นุน 27.00 ชําระแล้ว
110/57 นางบังเอิญ นาคน้อย 12.00
111/57 นายประทีป มังกรแก้ว 4.00
112/57 นายเล็ก เรืองโรจน์ 141.00 ชําระแล้ว
113/57 นางประทุม สายสกล 4.00 ชําระแล้ว
114/57 นางสาวบุญชู ปานแดง 40.00 ชําระแล้ว
115/57 นางจําเนียร เพชรพลอย 217.00 ชําระแล้ว
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116/57 นางเพย อยูห่นุน ที่อยูอ่าศัย
117/57 นางสาววไิลรัตน์ อยูห่นุน 38.00 ชําระแล้ว
118/57 นายสง่า เรืองโรจน์ 36.00 ชําระแล้ว
119/57 นางละม่อม จนัทร์ชูกล่ิน 16.00
120/57 นายสนอง จานแก้ว 146.00 ชําระแล้ว
121/57 นายเติม ละมั่งทอง ที่อยูอ่าศัย
122/57 นางลาวลัย์ เนื้อนิ่ม 60.00 ชําระแล้ว
123/57 นางทองยอ้ย เผือกผุด 27.00 ชําระแล้ว
124/57 นางบุสกร ภูผา 66.00 ชําระแล้ว
125/57 นายนกเล็ก จานแก้ว 13.00 ชําระแล้ว
126/57 นางสาวประทุม ปานแดง 83.00 ชําระแล้ว
127/57 นางสาวฉลวย เรืองโรจน์ 130.00
128/57 นางนงนุช หน่อทองแดง 40.00 ชําระแล้ว
129/57 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 388.00 ชําระแล้ว
130/57 นางจํานงค์ เรืองฤทธิ์ 46.00
131/57 นางสาวพัดชา หันตรา 96.00 ชําระแล้ว
132/57 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 189.00
133/57 นายสุชาติ ศรีจนัทร์ 54.00
134/57 นายจรัญ กิ่งแก้ว 65.00
135/57 นางเยือ้น พวงบุบผา 48.00 ชําระแล้ว
136/57 นางสาวอรนุช เงินแท่ง 27.00 ชําระแล้ว
137/57 นายวชัราคม โยธาทิพย์ 189.00 ชําระแล้ว
138/57 นางช้อย กลํ่านก 39.00 ชําระแล้ว
139/57 นางผานิตย์ เรืองโรจน์ 133.00 ชําระแล้ว
140/57 นายเอกพงษ์ เทศทอง 270.00 ชําระแล้ว
141/57 นางวรรณชนก พระนิมิตร 142.00 ชําระแล้ว
142/57 นายจรูญ จยีโชค 134.00 ชําระแล้ว
143/57 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 408.00 ชําระแล้ว
144/57 นางวไิล สุขาวรรณ์ 125.00 ชําระแล้ว
145/57 นายพงษ์ หนูทอง 90.00 ชําระแล้ว
146/57 นายธนกร เจริญทรัพยศ์รี 44.00 ชําระแล้ว
147/57 นายนําชัย วชิรเมธากุล 127.00 ชําระแล้ว
148/57 นายสุริยะ สิงหเปรม 56.00 ชําระแล้ว
149/57 นายธงชัย สิงหเปรม 56.00 ชําระแล้ว
150/57 นางอารีย์ สิงห์ห่วง 46.00 ชําระแล้ว
151/57 นางสาวมาลี บูรพเกียรติ 87.00 ชําระแล้ว
152/57 นางเชื่อม ศรีจนัทร์ 182.00 ชําระแล้ว
153/57 นายทองดี นิลประเสริฐ 63.00 ชําระแล้ว
154/57 นายทิวา นิลประเสริฐ 12.00 ชําระแล้ว
155/57 นางสาวดาราวรรณ จนัทร์แจม่ 148.00 ชําระแล้ว
156/57 นางสาวถนอม เงินแท่ง 52.00 ชําระแล้ว
157/57 นางผวน เงินแท่ง (ตาย) 158.00 ชําระแล้ว
158/57 นายโชค ขันน้อย 44.00 ชําระแล้ว
159/57 นางมณฑา บัวล้อม 13.00 ชําระแล้ว
160/57 นางลําใย ทองยอ้ย 42.00 ชําระแล้ว
161/57 นางอมินท์ ทองยอ้ย 50.00 ชําระแล้ว
162/57 นางสาวเพือ่น พุทธพงษ์ ที่อยูอ่าศัย
163/57 นางกอง แก้วสอาด ที่อยูอ่าศัย
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164/57 จา่สิบตํารวจธนู เรืองโรจน์ 78.00 ชําระแล้ว
165/57 นางสาวเนาวรัตน์ เรืองโรจน์ 18.00 ชําระแล้ว
166/57 นางสาวนุจนาทถ์ เรืองโรจน์ 58.00 ชําระแล้ว
167/57 นางรําไพ โอชาพันธุ์ 58.00 ชําระแล้ว
168/57 นายวนิัย หิรัญศรี  และพวก 383.00 ชําระแล้ว
169/57 นางสาวจริณิชย์ ธนพัทธสั์นต์ 20.00 ชําระแล้ว
170/57 นายบุญล้อม แสงสอาด 80.00 ชําระแล้ว
171/57 นายชลเวทย์ สีม่วง 12.00
172/57 นางสาวเกศรา สีม่วง 12.00
173/57 นางเพ็ญพนา สีม่วง 27.00
174/57 นางพรรณี ไทยานนท์ 127.00 ชําระแล้ว
175/57 นางส่ง บลบาล 108.00 ชําระแล้ว
176/57 นางมาริกา เรืองโรจน์ 24.00 ชําระแล้ว
177/57 นายศักด์ินิรันดร์ ครุฑพยคัฆ์ 64.00 ชําระแล้ว
178/57 นายสุมล ขันน้อย 43.00 ชําระแล้ว
179/57 นายคงณัฐ โชติภัทรศรี 314.00 ชําระแล้ว
180/57 นางนวย เอมโอด 67.00 ชําระแล้ว
181/57 นายสมปอง ครุฑเผือก 182.00 ชําระแล้ว
182/57 นายโชว์ ครุฑเผือก 98.00 ชําระแล้ว
183/57 นางนวลอนงค์ บุญเกิด 42.00 ชําระแล้ว
184/57 นางระตี อัมพรพิพัฒน์ 30.00 ชําระแล้ว
185/57 นางสาวดุษฎี ครุฑเผือก 89.00 ชําระแล้ว
186/57 นายวอน ครุฑเผือก  (ตาย) 20.00 ชําระแล้ว
187/57 นางหร่ัง ครุฑเผือก  (ตาย) 87.00 ชําระแล้ว
188/57 นายแม้น นาคน้อย 40.00 ชําระแล้ว
189/57 นายพิทยา อุ่นอบ 65.00 ชําระแล้ว
190/57 นางสมศรี ชาญยทุธกุล(ตาย) 145.00 ชําระแล้ว
191/57 นางหยอง เรืองโรจน์ 127.00 ชําระแล้ว
192/57 นางสาวศศิญา ชูพินิจสกุลวงศ์ 293.00 ชําระแล้ว
193/57 นายประเสริฐ แซ่ล้ิม 29.00 ชําระแล้ว
194/57 นางมยรีุ พนาพิทักษ์กุล 24.00 ชําระแล้ว
195/57 นายชงค์ เรืองโรจน์(ตาย) 92.00 ชําระแล้ว
196/57 นางนันทภัค แพรวจิติร 38.00 ชําระแล้ว
197/57 นายดํารงพล แยม้เจริญกุล 4.00 ชําระแล้ว
198/57 นางมยรีุ แยม้เจริญกุล 235.00 ชําระแล้ว
199/57 นายสํารอง จยีโชค 222.00 ชําระแล้ว
200/57 นายเจริญ จยีโชค 192.00 ชําระแล้ว
201/57 บริษัทบริหารสินทรัพยสุ์ขุมวทิจํากัด 48.00 ชําระแล้ว
202/57 นายบุญ  ตรีสุคนธ์ 106.00 ชําระแล้ว
203/57 นายชะเอื้อน จานแก้ว 95.00 ชําระแล้ว
204/57 นางกิตติมา สุขสุวรรณ 170.00 ชําระแล้ว
205/57 นายแววตา เผือกผุด 44.00 ชําระแล้ว
206/57 นายดํารงพล แยม้เจริญกุล 16.00 ชําระแล้ว
207/57 นายนิติธรรม จนัทร์แจม่ 113.00 ชําระแล้ว
208/57 นายสนั่น เผือกผุด 39.00 ชําระแล้ว
209/57 นายมานพ มิตรสมหวงั 80.00 ชําระแล้ว

17,879.00
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