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เลขที่
ส ำรวจ
1/57 นายสัญญา นันทกิจโกศล 123.00
2/57 นายสมบูรณ์ จบัจดั 18.00 ชําระแล้ว
3/57 นางสาวสมปอง ศรีพรม 128.00 ชําระแล้ว
4/57 นางสาวเฉลา ศรีพรม 120.00 ชําระแล้ว
5/57 นางขวญัเมือง ช่วยทิพย์ 55.00 ชําระแล้ว
6/57 นางอวยพร ตามประทีป 34.00 ชําระแล้ว
7/57 นางบัวจงกล จนัทรสุพิศ 34.00 ชําระแล้ว
8/57 นางสาวสังวาลย์ สายสกล 94.00 ชําระแล้ว
9/57 นางวาสนา ศรีพรม 65.00 ชําระแล้ว
10/57 นางสาวชิดชนก ทาทอง 32.00 ชําระแล้ว
11/57 นางสาววาสนา สายสกล 141.00 ชําระแล้ว
12/57 นายชาญณรงค์ สุทธาพิทักษ์สกุล 9.00 ชําระแล้ว
13/57 นายยง อาจสัญจร 448.00 ชําระแล้ว
14/57 นายสุทธิ ทาทอง 34.00 ชําระแล้ว
15/57 นางสุมล แจม่วฏักูล 12.00 ชําระแล้ว
16/57 นายสุเทพ สาสาร 8.00
17/57 นางวชัรี ชฏิลาลัย 26.00 ชําระแล้ว
18/57 นางระเบียบ ศิลปี 14.00 ชําระแล้ว
19/57 นายสาด อัดแสง 36.00 ชําระแล้ว
20/57 นายสถาพร อิ่มเสมอ 12.00 ชําระแล้ว
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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  16  บำ้นบงึใหญ่

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.่...16.......ต าบลอา่วนอ้ย   อ าเภอเมอืงฯ 
จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์       ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๕7  ถงึป ี พ.ศ. ๒๕๖0 เสร็จแล้ว
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21/57 นายเก่งกิจ อิ่มเสมอ 12.00 ชําระแล้ว
22/57 นายนรินทร์ อิ่มเสมอ 12.00 ชําระแล้ว
23/57 นางปสุตา สุขทานันท์ 11.00 ชําระแล้ว
24/57 นายก่อพงศ์ อิ่มเสมอ 11.00 ชําระแล้ว
25/57 นางสิริวรรณ ต้ังจติวฒันะกุล 12.00 ชําระแล้ว
26/57 นางสาวศิริ สายสกล 87.00 ชําระแล้ว
27/57 นางบังเอิญ ช้างทอง ที่อยูอ่าศัย
28/57 นางสาวกิตติมา ยทุธวารีชัย กับพวก 242.00 ชําระแล้ว
29/57 นางสาวอนงค์ ศรีพรม 12.00 ชําระแล้ว
30/57 นายอนันต์ ศรีพรม 12.00 ชําระแล้ว
31/57 นางสาวชูศรี ศรีพรม 12.00 ชําระแล้ว
32/57 นายสนั่น เทียนโชติ ที่อยูอ่าศัย
33/57 นางบังเอิญ ช้างทอง ที่อยูอ่าศัย
34/57 นายบุญมาก ช้างทอง 20.00
35/57 นายขวญัเมือง แสงเดือน 41.00 ชําระแล้ว
36/57 นายวฑูิรย์ อมราภรณ์กุล 85.00 ชําระแล้ว
37/57 นายสุวรรณ ทองมณโฑ 121.00 ชําระแล้ว
38/57 นายปลีก จวนสวา่ง ที่อยูอ่าศัย
39/57 นางฉลวย คําห่อ ที่อยูอ่าศัย
40/57 นางสาวยอง เรืองโรจน์ 16.00
41/57 นางสาวพยม ศรีพรม 12.00 ชําระแล้ว
42/57 นางสาวนงนุช ศรีพรม ที่อยูอ่าศัย
43/57 นางพะเยาว์ แจม่แจง้ 128.00
44/57 นางสรัลรัตน์ สายสกล 8.00
45/57 นายภานุเดช แจม่แจง้ 41.00
46/57 นายมาลี เรืองโรจน์ 58.00 ชําระแล้ว
47/57 นางสาวจนัทนา เรืองโรจน์ 32.00 ชําระแล้ว
48/57 นางวรรณี สายสกล ที่อยูอ่าศัย
49/57 นางเรณู พูนทอง ที่อยูอ่าศัย
50/57 นางสายพิณ พหลโยธนิ 292.00
51/57 นายประยงค์ สายสกล 302.00
52/57 นายชาญณรงค์ สายสกล ที่อยูอ่าศัย
53/57 นายพิชิต สุขประเสริฐ 4.00 ชําระแล้ว
54/57 นางสาวสมใจ สายสกล ที่อยูอ่าศัย
55/57 นางรําพึง เรืองโรจน์ 15.00
56/57 นางพิน สายสกล 11.00 ชําระแล้ว
57/57 นางทองปลิว เทียนโชติ ที่อยูอ่าศัย
58/57 นางเล็ก แกมไทย 26.00
59/57 นายโป้ยโส่ย แซ่อึ้ง 150.00 ชําระแล้ว
60/57 นายวรกิจ ววิฒันโสภา 218.00 ชําระแล้ว
61/57 นางกิมหลี สายสกล 105.00 ชําระแล้ว
62/57 นางพิน สายสกล 150.00 ชําระแล้ว
63/57 นายสมชาย ววิฒันโสภา 246.00 ชําระแล้ว
64/57 นายสง่า ววิฒันโสภา 121.00 ชําระแล้ว
65/57 นางสาวจนัทนา อาจสัญจร 65.00
66/57 นายบุญเยีย่ม สายสกล 43.00 ชําระแล้ว
67/57 นางสาววราภรณ์ จนัทร์มณี 7.00 ชําระแล้ว
68/57 นางบรรจง ปานทอง 8.00
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69/57 นายนกเล็ก สายสกล 8.00 ชําระแล้ว
70/57 นายประกอบ ปุม่เพชร 8.00
71/57 นายประนาม ศรีพรม 203.00 ชําระแล้ว
72/57 นางสาวภัทรพร จงเกียรติดํารง ที่อยูอ่าศัย
73/57 นางเลิศ สระแก้ว 156.00 ชําระแล้ว
74/57 นางสําเนียง แสงสวา่ง 249.00 ชําระแล้ว
75/57 นายสําเนา ภวงัครัตน์ 112.00 ชําระแล้ว
76/57 นางบุญน้อม โสภณ 174.00
77/57 นางสาวจริาภรณ์ เงินแท่ง 86.00 ชําระแล้ว
78/57 นางสาวมณี สายสกล 19.00 ชําระแล้ว
79/57 นายธนการ อารีวจิติรตระกูล 247.00 ชําระแล้ว
80/57 นายบุญลือ จนัทร์มณี ที่อยูอ่าศัย
81/57 นางสาวจรีวรรณ ศรีพรม 58.00 ชําระแล้ว
82/57 นายแสวง ศิลพูล 25.00 ชําระแล้ว
83/57 นางบุญศรี เพิม่พูล 104.00
84/57 นายวนิัย เพิม่พูล 7.00 ชําระแล้ว
85/57 นางปีเอี่ยม โทนง้ิว 86.00 ชําระแล้ว
86/57 นางสมใจ ปุม่เพชร 3.00
87/57 นายจตุพล ปุม่เพชร 8.00
88/57 นายเฉลียว จา่ราช ที่อยูอ่าศัย
89/57 นายเจงเชียว แซ่อึ๊ง 68.00 ชําระแล้ว
90/57 นายเอื้อม ศรีพรม ที่อยูอ่าศัย
91/57 นางสาวโศภิษฐ์ เทียนโชติ 28.00 ชําระแล้ว
92/57 นายสมพิศ ศรีพรม 12.00 ชําระแล้ว
93/57 นางโต๊ะ นิลดํา  กับพวก ที่อยูอ่าศัย
94/57 นายพงษ์ จานแก้ว 52.00 ชําระแล้ว
95/57 นางประภัทรสร แซ่เจี่ย 64.00 ชําระแล้ว
96/57 นายบุญยงค์ ขาวช่วง 9.00 ชําระแล้ว
97/57 นายบุญเรียม ขาวช่วง 32.00 ชําระแล้ว
98/57 นายสวา่ง ศิลพูล 29.00
99/57 นางกนกกุล เจริญอภิญา 16.00 ชําระแล้ว
100/57 นางเขมณัฏฐ์ มณฑา 16.00 ชําระแล้ว
101/57 นางฉันทนา ธรรมดี 67.00
102/57 ธนาคารธนชาติ จํากัด  (มหาชน) 141.00
103/57 นางสาวอุบล เอี่ยมสอาด ที่อยูอ่าศัย
104/57 นางสาวนราทิพย์ ปุม่เพชร 30.00 ชําระแล้ว
105/57 นางสุภาพร สุขเกษม 50.00 ชําระแล้ว
106/57 นางจริาวรรณ อุ่นจติต์ 48.00 ชําระแล้ว
107/57 นางวรรณา ด้วงไพร 129.00 ชําระแล้ว
108/57 นายสอน ด้วงไพร 53.00 ชําระแล้ว
109/57 นายสมัย ศาสตร์ฤกษ์ 30.00 ชําระแล้ว
110/57 นายอนุวฒัน์ แซ่เจยี 21.00 ชําระแล้ว
111/57 นายมานิตย์ สายสกล 14.00 ชําระแล้ว
112/57 นางสาวรุ่งฤดี สายสกล ที่อยูอ่าศัย
113/57 นางเวยีน สายสกล 58.00 ชําระแล้ว
114/57 นายวงษ์ พิมดิฐ 63.00 ชําระแล้ว
115/57 นางสาวมณี สายสกล 11.00 ชําระแล้ว
116/57 นายมานิตย์ จติรชัยกาญจน์ 34.00 ชําระแล้ว



เลขที่
ส ำรวจ

2560 หมำยเหตุชือ่-สกุล เงนิภำษี ปีละ 2557 2558 2559

117/57 นางสาวธญัลักษณ์ ต้ังทวเีกียรติ 29.00 ชําระแล้ว
118/57 นายจมุพล อัครมหาชัชวาล 97.00 ชําระแล้ว
119/57 นางสาววรีวรรณ สงวนวงษ์สกุล 139.00 ชําระแล้ว
120/57 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 341.00 ชําระแล้ว
121/57 นายพนม ศรีพรม 55.00 ชําระแล้ว
122/57 นางสาวอนงนาฎ นันทกิจโกศล 20.00 ชําระแล้ว
123/57 บริษัท สินทรัพยก์รุงเทพ พาณิชย ์จํากัด 13.00 ชําระแล้ว
124/57 นายสุกิจ พรหมเดชไพบูลย์ 410.00 ชําระแล้ว
125/57 นายอนุรักษ์ กีรติไพศาลสกุล 18.00 ชําระแล้ว
126/57 นางเล้า รังสิยาวรานนท์ 113.00 ชําระแล้ว
127/57 นางสาวพาสินี ศรีภูสิตโต 11.00 ชําระแล้ว
128/57 นายบัญญัติ ภวงัครัตน์ 36.00 ชําระแล้ว
129/57 นายธนิต ภวงัครัตน์ 32.00 ชําระแล้ว
130/57 นายบุญยิง่ เรืองโรจน์ 21.00 ชําระแล้ว
131/57 ธนาคารกรุงไทยจํากัด(มหาชน) 2.00 ชําระแล้ว
132/57 นางสุรีย์ อินเม้ 34.00 ชําระแล้ว
133/57 นายสมชาย จติรชัยกาญจน์ 148.00 ชําระแล้ว
134/57 นางอรวรรณ วรีะไวทยะ 182.00
135/57 นายวชิาญ เกตุพะยกั ที่อยูอ่าศัย
136/57 นายชุนฮัว แซ่ล้ิม 81.00 ชําระแล้ว
137/57 นางสาวนงนุช เอี่ยมสอาด 8.00 ชําระแล้ว
138/57 นางสาวเนียม เอี่ยมสอาด ที่อยูอ่าศัย
139/57 นายประมินทร์ ภมร 40.00 ชําระแล้ว
140/57 นางสาววลัยพร จนัทรพิภา 38.00 ชําระแล้ว
141/57 บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ 5,734.00 ชําระแล้ว
142/57 นายวรัิช ไพรศรี 52.00 ชําระแล้ว
143/57 นางสาวนันทา บุญส่ง 6.00 ชําระแล้ว
144/57 นางสาวศิริวรรณ บุญส่ง 6.00 ชําระแล้ว
145/57 นายสมบัติ แสงเดือน 4.00 ชําระแล้ว
146/57 นายทศสภณ แซ่ล้ิม 236.00 ชําระแล้ว
147/57 นายพินิจ กุลละวณิชย์ 20.00 ชําระแล้ว
148/57 นายธานินทร์ สิงหะรา 83.00 ชําระแล้ว
149/57 นางทองไกร สิงหะรา 4.00 ชําระแล้ว
150/57 นายทองทับ สิงหะรา 35.00 ชําระแล้ว
151/57 นางสาววนัเพ็ญ ปรีเปรม 22.00 ชําระแล้ว
152/57 นางอรษา กุลแก้ว 149.00 ชําระแล้ว
153/57 นางดาราวรรณ ธารีจติร์ 177.00 ชําระแล้ว
154/57 นางชุบ สุขวงัไทร 23.00 ชําระแล้ว
155/57 นางอริยา สิงคิวบิูลย์ ที่อยูอ่าศัย
156/57 นายบุญมา ช้างทอง 4.00 ชําระแล้ว
157/57 นางศรีสุดา จนัทร์น้อย 40.00 ชําระแล้ว
158/57 นายประดิษฐ์ อาจสัญจร กับพวก 32.00 ชําระแล้ว
159/57 นายสมสิทธิ์ อาจสัญจร 46.00 ชําระแล้ว
160/57 นางสาวปริศนา สายสกล 98.00 ชําระแล้ว
161/57 นางปิยะนาฏ จนัทร์สุข 71.00 ชําระแล้ว
162/57 นางสมจติต์ ยิม้เยาะ ที่อยูอ่าศัย
163/57 นางสาวเพ็ญศรี ศรีพรม 17.00 ชําระแล้ว
164/57 นางสมเพศ ปิน่พงษ์ ที่อยูอ่าศัย
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165/57 นายบุญเทียม จนัทร์มณี ที่อยูอ่าศัย
166/57 นางวรรณา ศรีสวา่ง ที่อยูอ่าศัย
167/57 นางประภา ชูนุ่น 10.00 ชําระแล้ว
168/57 นางสาวสาคร สุขประเสริฐ 4.00 ชําระแล้ว
169/57 นายบรรจบ พลศร 94.00 ชําระแล้ว
170/57 นางสาวภัทรพร จงเกียรติดํารง ที่อยูอ่าศัย
171/57 นายเสนาะ เทียนโชติ ที่อยูอ่าศัย
172/57 นางอําภา ช่อชั้น 5.00 ชําระแล้ว
173/57 นางสาวล่ังเอ็ง แซ่เจยี 160.00 ชําระแล้ว
174/57 นายวรัิตน์ จนัทวงค์ 4.00 ชําระแล้ว
175/57 นางต๋ิม ศรีวเิชียร 4.00 ชําระแล้ว
176/57 นายทวทีรัพย์ เกตุแก้ว 12.00 ชําระแล้ว
177/57 นางจนิดา ปลัดร้อย กับพวก ที่อยูอ่าศัย
178/57 นายสุขุม เชี่ยวชาญชูโชติ 64.00 ชําระแล้ว
179/57 นายเอกชัย จริยาวดี 18.00 ชําระแล้ว
180/57 นางสาวนาลินี จริยาวดี 127.00 ชําระแล้ว
181/57 นายสมควร อุ่นร้ัว 93.00 ชําระแล้ว
182/57 นางสาววภิาดา ยงไพศาล กับพวก 64.00 ชําระแล้ว
183/57 นางสาวอุทิศ ศรีพรม 12.00 ชําระแล้ว
184/57 นางสาวดวงสมร ศรีพรม 12.00 ชําระแล้ว
185/57 นายไหน เรืองโรจน์ 148.00 ชําระแล้ว
186/57 นางอรษา ใจใหญ่ 153.00 ชําระแล้ว
187/57 นางธดิารัตน์ บรรยงกิจ 185.00 ชําระแล้ว
188/57 นางอรษา ใจใหญ่ 83.00 ชําระแล้ว
189/57 นางจนิดา ใจใหญ่ 379.00 ชําระแล้ว
190/57 นางถนอม แซ่อึ้ง (ตาย) 96.00 ชําระแล้ว
191/57 นางพรพยง ไพจติร 7.00 ชําระแล้ว
192/57 นายสมปอง ไพจติร 16.00 ชําระแล้ว
193/57 จา่สิบเอกจํารัส น้อยสี 5.00 ชําระแล้ว
194/57 นายสําเนียง ช่างทอง 4.00 ชําระแล้ว
195/57 นางเยีย่ม มรคล 22.00 ชําระแล้ว
196/57 นางละออ วงศ์ประเทศ 20.00 ชําระแล้ว
197/57 นางนุชนารถ ศรีศิลศิริกุล 32.00 ชําระแล้ว
198/57 นางสาวประไพศรี สายหยดุทอง 196.00 ชําระแล้ว
199/57 นายประเสริฐ แซ่ล้ิม 4.00 ชําระแล้ว
200/57 นางกาญจนา ภูมิวฒันาชนท์ 18.00 ชําระแล้ว
201/57 นางน้อย ปัญจะรสสา 4.00 ชําระแล้ว
202/57 นางสาวสีนวน ปัญจะรสสา ที่อยูอ่าศัย
203/57 นายสมบูรณ์ ปัญจะรสสา 70.00 ชําระแล้ว
204/57 นางเชื่อม อาจสัญจร ที่อยูอ่าศัย
205/57 นางสาวทิพยว์รรณ อาจสัญจร 11.00 ชําระแล้ว
206/57 นายวชิัย ววิฒันโสภา 155.00 ชําระแล้ว
207/57 นางเพ็ญนภา เกตุอินทร์ 17.00 ชําระแล้ว
208/57 นายอัครกิต พนานุเวชวฒัน์ 125.00 ชําระแล้ว
209/57 นายสมศรี วเิศษ 23.00 ชําระแล้ว
210/57 นางปราณี สาระจติต์ 23.00 ชําระแล้ว
211/57 นายอาคม วเิศษ 12.00 ชําระแล้ว
212/57 นางสาวพยม ศรีพรม 47.00 ชําระแล้ว
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213/57 นายสมพรรด์ิ ศรีพรม 47.00 ชําระแล้ว
214/57 บริษัทบริหารสินทรัพยสุ์ขุมวทิ จํากัด 28.00 ชําระแล้ว
215/57 นายวชัระ แซ่ล้ิม 74.00 ชําระแล้ว
216/57 นายวนัชัย แฮรอู 117.00 ชําระแล้ว
217/57 นายสุทัศน์ ปิน่เนียม 40.00 ชําระแล้ว
218/57 นายสุรวฒัน์ ต่ิวสุวาทิตย ์ (กับพวก) 24.00 ชําระแล้ว
219/57 นาวธวชั ปีน่เนียม 19.00 ชําระแล้ว
220/57 นายศักดา แก้วสุกัลยา 18.00 ชําระแล้ว
221/57 นางคนึงหา แก้วกอง 49.00 ชําระแล้ว
222/57 นางขนิฐา จนัทะชัย 17.00 ชําระแล้ว
223/57 นางเล็ก แก้วสุกัลยา ที่อยูอ่าศัย
224/57 นายเชิดศักด์ิ งามท้วม 19.00 ชําระแล้ว
225/57 นางบุญทรง แก้วกอง 12.00 ชําระแล้ว
226/57 นางสาวทัศน์วรรณ แก้วสุกัลยา 18.00 ชําระแล้ว
227/57 นายประสพโชค เจยีมใจพระ 18.00 ชําระแล้ว
228/57 นายวเิชียร ทองยอดพันธ์ 43.00 ชําระแล้ว
229/57 นายบุญกิ่ม แฟงเสียง 83.00 ชําระแล้ว
230/57 นายประสิทธิ์ ผ่องแผ้ว 32.00 ชําระแล้ว
234/57 นายบุญยกิตต์ ผ่องแผ้ว 63.00 ชําระแล้ว
232/57 นายเอ็กจุ้ย มงคลวจิติสกุล ที่อยูอ่าศัย
233/57 นางอํานวย ต้ังพัฒนาพันธ์ 19.00 ชําระแล้ว
234/57 นายชอุ่ม ศาสตร์ฤกษ์ 26.00 ชําระแล้ว
235/57 นายเชาวลิต กาญจนาเมือง 4.00 ชําระแล้ว
236/57 นายสุนทร กุลเดชชัยชาญ 2.00            ชําระแล้ว
237/57 นางวรางคณา กาญจนาเมือง 2.00            ชําระแล้ว
238/57 นางสาวมลิวรรณ กุลเดชชัยชาญ 2.00            ชําระแล้ว
239/57 นางจนิดา เชี่ยวนิกร 10.00          ชําระแล้ว
240/57 นางสุชิน ประเทือง 42.00          ชําระแล้ว

18,912.00    
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