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ประกาศ§กำบวนการการฟ้อก#งประอ่าอ่งหวัสอุราษฎวัธาป็ 

เรอง กำหบคจำ!ทบนบคำใจจ่ายในการฟ้อก#4ของผูสม้ศรสมาจกสภาองคํการบเหาวส่วนคำบท 

แสททยกองศ์การบเหารส่วบคำบส วังหวัสอุราบฎเราปี

อาท้ยกำนาจสามศวามโนมาสรา too แทํงทระราขท้ญอุ)รการฟ้อก#งสมาจกสภาท้องร่นทเอยูบเหาร 
ทองร่น ท.ศ. ๒๔๖๒ และจอ 9 M  ของระเปียบคณะ™มการการฟ้อก#งว่าศ์วยการฟ้อก#งสมาจกสภาท้องร่บหเอ 
ผูบเหารท้องร่น ท.ศ.๒*'to Id ยู้กำนวยการการฟ้อก#งบระอ่าวังฬวัศอุราษฎรํ?ทปิจํงออกป?ะกๆคกำหนสอ่านวนแน 
ทาใจจ่ายในการฟ้อก#งของยูสม้ศรสมาจกสภาองศ์การบเหารส่วนคำนลแทะนายกองศ์การบเพารส'วนคํวนส 
วังหวัสชุราษฎรจาปิ ท้งส่อใบน้ี

ท้อ *  เมีอใคํมประกาศ'1พ(การฟ้อก#ง การคำนวณส่าใท้จ่ายใท้เปีนใบสานประกาศน้ี คํงน้ี 
{•งกรฟ็ร่เปีนการฟ้อก#งศวังนรกภายหท้งหระราขบัญcjรการฟ้อก#งลมาจกสภาท้องร่นหเอ^บ่?หาร 

ท้องร่น ท.ศ. ๖๕๖๒ นสะระเปียบศณะกรรมการการฟ้อก#งว่าท้วยฺการฟ้อก#งสมาจกเพาทองร่นหแ4 บเหารท้องร่น 
ท.ศ. ๒๔๖๒ มผลใท้ปีงท้บ ใท้คำนวณส่าใท้จ่ายท้ใท้จ่ายใบ#งแส่วันทีศณะกรรมการการฟ้อก#งประกาศใVรการฟ้อก#ง 
ขนรงวันฟ้อก#ง

(๒)กรุท)#เป็นการฟ้อก#งสันเน้ีองมาจากการศรไทาระไท้คำนวณคำใจจ่ายน้ีใจจ่ายใบ#งแส์หน้ีงวัอย 
แบสสินวันก่อนวัน#ศรบวาระจนรงวันฟ้อก#ง

(พ) กรณ#เป็นการฟ้อก#งแทนคำนหปง#ว่างไท้คำนวณคำใจจ่น#ใจจ่ายใบ#งแส่วัน#คำแหนงว*วงลง 
จบรงวันฟ้อก#ง

ท้อ to ผูสม'ศรนส่ละศบท้องใท้จ่ายในการฟ้อก#ง ใม่ฟ้นอ่านวนพน ท้งน้ี
น ) สฬกสภาองศ์การบเหาร?ทนคำบทมะขามเสย อ่านวน ๔».๐00 บาท (ลฬ)นหน้ีงท้นบาทสัวน) 

นายกองศ์การบเหารส่วนคำนลมะขามเคย อ่านวน ๘๒,000 นาท {แบคหมีนสองท้นบาทรวน)
(๒) สมาจกสภาองศ์การบเหารส่วนคำบทบางใบไม้ อ่านวน ๔0,000 บาท (ร่หมีนหน้ีงท้นบาทรวน) 

นายกองคํการบเหารส่วนคำบสบางใบไม้ อ่าบวบ ๘0,000 บาท (นบสหมีบทองท้นบาทรวน)
(ฟ  ran?กลภาองศ์การบ่เหารส่วนคำบทบางใทร อ่าบวน ๔0,000 บาท (ส์หมีนหน้ีงท้บบาทรวน) 

นายกองศ์การบใหารส่วนคำบทบางไทร อ่าบวน ๘๒,000 บาท {นบสหมีนสองท้นบาทรวน)
(๔) สมาจกสภาองศ์การบรหารส่วนคำบทบางขนะ อ่าบวน ๔0,000 บาท (ส์หมีนหน้ีงท้นบาทรวน) 

นายกองศ์การบเทารส่วนคำบทบางขนะ อ่านวน ๘๖,000 บาท (แบศหมีนสองท้นบาทรวน)
(๔) สมาจกสภาองศ์การบเหารส่วนคำบทบางโหธ อ่าบวบ ๔0,000 บาท (ส์หมีนหน้ีงท้นบาทสวบ)

บายกองศ์เทรบเหารส่วนคำบทบางโหธ จำนวน ๘๒,000 บาท (แปคหมีนสองท้นบาทรวน)
(๖) สมาจกสภาองคํการบ่เทารส่วนคำบทหนองไทร อ่านวน ๔0,000 บาท {ส์หมีนหน้ีงท้นบาทรวน)

นายกองคํทารบเหารส่วนคำบลหนองไทร อ่านวน ๘๒,000 บาท (แบสหมีนสองท้นบาทรวน)
(๙) สมาจกสภาองคํการบเหารส่วนคำบสทุนท้น อ่านวน ๔0,000 บาท (ร่หมีนหน้ีงท้นบาทรวน)

นายกองศการบเหารส่วนคำบลทุนท้น อ่านวน ๘๒,๐00 บวท (แบสหมีนสองท้นนาทรวน)
(๘) สมาจกสภาองคํการบเหารส่วนคำบอทำโรงจาง อ่าบวน ๔0,000 บาท (สืหมีบหน้ีงท้นบาทรวน) 

นายกองคํการบเหาร?ทนคำบททำใรงจาง อ่าบวน ๘๒,00๐ บาห (แปสหมีนลองท้นบาทรวบ)
/.... (๙) สมาจกสภาองคํการ



(๙) สมาอ้ทสภาพค์การบ?หารส่วนสำบพ!??อ้ย สำ'เทน ๔*,00๐ บาท (อ้หมี!ภ!นงอ้น,บาทอ้วน)
นายกองศ์การบ?หารส่วนส่าบลศ?วีอ้ย สำนาน 1*1,000 บ'!ท {ฟ ุศ ุหมี!ฟ ุ}ฬ ่นบ'พอ้าน)

(«๐) สนฬกสภาองค์การบ่?หาฟานสำนพ,'เทสํวเทาย สำนวน ๔*,๐๐๐ ไกห (ส์หมีนหมีงอ้พาทอ้วน)
บายกองค์การบ่?หารส่วบสำบสเชา’#วศวาย สำนวน ๘<0,000 บาท (นุปศุฟ1นสพพนบาท^น)

น * ) »ภอ้กสm องค์ก'm flหา๗วนสำบสบางฟ้อน สำนวน ๔*,๐๐๐ บาท (ส์หมีบหฺมีงอ้บบาทอ้วน)
!ภยทพค์การบ?หารส่วนสำบสบ'พฟ้อน สำนวน ๘๖,000 บาท ( ฟ เุทปรบสองอ้นบาทอ้วน)

(*te )m r$กพ!'!องค์m รบ?หารส่วนสำบพ®ปาน สำนวน ๔».ooo บาท ฟหมี!/ห!}งฬนบาทอ้วน)
บายกรพ์การบ?หารส่วนสำบส*®ปาน สำบวน ๘๒1๐0๐ ไภท (นปุศุฟ เน สรฬ พ น าฟ ^)

(*®) ฒา^กสภาอฬการไ^หารส่วนสำบสvfHง์ สำนวน ๔*.0๐0 บาท ส์หมีบหมีงอ้บบาทอ้วน}
ใภยกองค์ทารบ?หารส่วนสํ'ฌสทุง?ง สำนวน ๘0,000 บาท (นุปศุหมีฬุองอ้นบาทอ้วน)

(*๔) สนฬทสทาธงสํmรบ?หาฟวบสำบพ่าทอ!ใหม่ สำนวน ๔*,0๐0 บาท (ก่ึหมีบหมีงอ้นบาทอ้วน} 
นายกองค์การบ?หารส่วนสำบรรhทองใหม่ สำนวน ๘๒,000 บาท (นุปศุหมีนทองอ้นบ'าฟกน)

(*๔ }»ภ?๒สภาองค์การบ?ห'ทส่วบสำบสทุ่งกง สำนวน ๔*,0๐๐ บาท {ก่ึหมีบหมีงอ้นบ'mอ้วน)
นายกพสํการบ?หารส่วนสำนส!(เงก! สำนวน ๘๒,00๐ บาท {ฟุ*ฟ}ฟุองอ้นบาทอ้วน)

(•to) เฌว่?กสภาองศ์การบ?vnรส่วบสำบสไเงเทา สำบวน ๔*,00๐ บาท ฟหมีนฟนอ้บบาทรวบ)
นายทองค์การบ?หารส่วนสำบท!((งเศา สำบวบ ๘๒,000 บาท (เฟศฝรบสองรนบาทรวบ)

(*๘) สฬกเพาองค์การบ?หารส่วนสำบสใชยศราม สำนวน ๔*,00๐ บาท (ก่ึหมี!ภ'เมีงอ้นบาทอ้วน) 
นายกองสํการบ?หารส่วบสำบทไสยศราน สำบวบ ๙0,000 บ'm {แปศหมีนสองอ้น!ภทอ้วน)

(•๘) สมาชกสภาองค์mรบ?พรส่วนสำบ๗ าฉาง สำนวน ๔๒,000 บาท (ส์หมีนหมีงพนบาฟทน) 
บายกองสํการบ?หารส่วนสำบสส่าฉาง สำบวบ ๘๒,00๐ บาท (ฟุศุฟรบสองารบบาทรวบ)

(•๙} สนฬทสภาองสํการบ?หารส่วนสำบสศ8กรน สำบวบ ๔*,00๐ บาท (ส์หมีพมีงอ้นบาทอ้วน) 
นายกองสํการบ?หารส่วนสำบสศ!}กรบ สำบวบ ๘๒,000 บาท {ฟศฟรบลองอ้นบโท#รน)

(bo) สมฬกสภาองค์การน?หารส่วนส่านลทภูฟ้อน สำบวน ๔*,๐00 บาท (ก่ึฟรนหมีงอ้นบาทอ้วน) 
นายกองค์การบ?หาวส่วนส่าบทพถูฟ้อบ สำ!ทบ ๘๒,000 บาท (แป*หมีนลองอ้นบาทอ้วน)

(๒*)สมา?กสภาองสํการบ?หารส่วนสำบสเชาวง สำบวบ ๔*,00๐ บาท (กึ่หมีฟุมีงอ้เพาหอ้วน)
นายกองค์การบ?หารส่วนส่าบmไก'พ สำนวน ๘๒,000 ไภท (ฟุศฟรนสองอ้นบาทอ้วน)

(๒๒) สมา?กสภาพค์การบ?หารส่ว!วสำบสอ?ty m !? สำนวน ๔*,๐00 บาท (ส์หมีนหมีงอ้บบาทอ้วน) 
น^ยกองค์การบ?หา๗วนส่าบกอ?^ศามวา? สำบวน ๘๒,000 ไทท (แปศหมีนสองอ้นไภฟ1ทน) 

(๒ฬ  เฌฬกสภาองค์การบ?หาวส่วนสำนสท?พยทวี สำบวน ๔๒,000 นาท(กึ่หมี!ทส่รงทนบาทอ้วน) 
นายกองค์กาวบ?หารส่วนค์าบลท?พยา!ว สำ!ทบ ๘๒,000 นาท (นป*หมีนสองอ้นบาทอ้วน)

อ้อ เท กร!!นา!ร)การเอ้อก#งใหม่ ส่อ!พร*mศนลการฟ้อก#งแล*โม่รการ?บ๗๒รใหม่ ผู้สฟ้ศรแส่สรศบ 
ช*สํองใอ้สำอในการเอ้อก#งใหม่โค์1ม่เ?ฌ•ใน*ชองสำนวนเจนศามอ้อ๒

อ้อ ๔ กร{ร?(ปีการเอ้อก#งใหม่ ก่อนประกาศมสการเอ้อก#งนล8ปีการ?บสป้'ศรใหม่ ผู้สร!ศรแส่ละคน 
จะค์องใอ้จ่ายใบการเอ้อก#เใหมใค์ไฝเ?๒กึ่งฟi พองสำนวนเจนเทมอ้อ ๒

อ้อ ๔ สํวนวใฟ้บศาใอ้สํพ!มปร*{ทศพฬใ!®เพใอ้โอ้เพอศใปอนกฑผู้สำ!ภอการการเอ้อก#งประสำ 
สํงหว*ชะปีก'ฑค์าหนศสำนวนเจนค่าโอ้จ่ายเนใหม่

ประกาศ(น?บ?("อ เอ้อบ อ้นยายน พ-ศ.๒๔๖*.

ลฟอ
(บายศ?tuy อา?๒ยศ?ณอากร)

ผู้สำ!ทอการการฟ้อก#■เปร๗ าสํรห?*ชุราษฎ?ธาป็


