




หนาที่ 1

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)
1 เชียงใหม เมืองเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม 9,037,524.37                         
เมืองเชียงใหม เทศบาลตําบลชางเผือก 503,701.17                            
สารภี เทศบาลตําบลยางเนิ้ง 528,778.68                            
สันกําแพง เทศบาลตําบลสันกําแพง 1,022,063.90                         
ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลเชิงดอย 232,094.27                            
สันทราย เทศบาลตําบลสันทรายหลวง 1,139,865.90                         
แมริม เทศบาลตําบลแมริม 561,158.66                            
แมแตง เทศบาลตําบลเมืองแกนพัฒนา 795,856.90                            
แมแตง เทศบาลตําบลสันมหาพน 486,152.58                            
เชียงดาว เทศบาลตําบลเชียงดาว 266,285.71                            
เวียงพราว เทศบาลตําบลเวียงพราว 312,817.79                            
หางดง เทศบาลตําบลหางดง 246,472.79                            
หางดง เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา 522,155.50                            
สันปาตอง เทศบาลตําบลสันปาตอง 269,229.35                            
สันปาตอง เทศบาลตําบลบานกลาง 600,558.07                            
จอมทอง เทศบาลตําบลจอมทอง 378,200.45                            
ฮอด เทศบาลตําบลทาขาม 341,574.83                            
แมแจม เทศบาลตําบลแมแจม 166,145.53                            
อมกอย เทศบาลตําบลอมกอย 62,891.89                              
สะเมิง เทศบาลตําบลสะเมิงใต 303,590.62                            
แมวาง เทศบาลตําบลบานกาด 283,664.48                            
ดอยเตา เทศบาลตําบลทาเดื่อ 239,453.35                            
สันกําแพง เทศบาลตําบลตนเปา 606,049.08                            
สันทราย เทศบาลตําบลแมโจ 976,664.00                            
เชียงดาว เทศบาลตําบลเมืองงาย 241,887.52                            
เมืองเชียงใหม สุเทพ 999,420.56                            

ปาแดด 767,213.07                            
หนองหอย 393,597.91                            
ทาศาลา 272,172.98                            
หนองปาครั่ง 369,595.97                            

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 2

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ฟาฮาม 330,536.21                            
แมเหี้ยะ 848,842.33                            
สันผีเส้ือ 454,225.46                            

จอมทอง ขวงเปา 321,026.00                            
สบเตี๊ยะ 728,096.70                            
บานหลวง 772,194.61                            
ดอยแกว 202,035.23                            
บานแปะ 678,904.04                            
แมสอย 483,548.60                            

ดอยหลอ ดอยหลอ 732,115.89                            
สองแคว 323,686.59                            
ยางคราม 300,873.42                            
สันติสุข 230,848.88                            

แมแจม ปางหินฝน 396,881.20                            
แมนาจร 540,666.42                            
ทาผา 278,116.86                            
แมศึก 631,353.02                            
บานจันทร 199,148.20                            
บานทับ 357,198.74                            
ชางเคิ่ง 460,848.64                            
แจมหลวง 196,600.83                            
แมแดด 184,090.38                            
กองแขก 338,801.02                            

เชียงดาว เชียงดาว 659,883.63                            
แมนะ 538,175.66                            
ปงโคง 634,692.91                            
เมืองงาย 122,274.05                            
ทุงขาวพวง 389,578.72                            
เมืองนะ 1,242,100.59                         
เมืองคอง 222,753.89                            

ดอยสะเก็ด เชิงดอย 412,052.24                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 3

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ลวงเหนือ 358,727.16                            
สันปูเลย 491,700.20                            
แมโปง 318,025.76                            
ปาปอง 194,732.75                            
ตลาดขวัญ 166,428.57                            
ตลาดใหญ 216,300.54                            
แมคือ 255,190.48                            
สําราญราษฎร 190,487.13                            
แมฮอยเงิน 223,150.15                            
ปาเมี่ยง 208,545.19                            
เทพเสด็จ 105,121.72                            
สงาบาน 243,472.55                            

แมแตง ปาแป 403,391.16                            
แมหอพระ 320,120.26                            
อินทขิล 193,204.33                            
แมแตง 238,094.76                            
ขี้เหล็ก 362,519.93                            
บานเปา 215,451.42                            
ก๊ืดชาง 303,194.37                            
บานชาง 185,675.41                            
เมืองกาย 88,988.34                              
สบเปง 434,582.36                            
สันปายาง 221,338.68                            

แมริม ดอนแกว 792,177.36                            
แมแรม 412,448.49                            
แมสา 302,118.81                            
โปงแยง 452,130.96                            
สันโปง 516,381.44                            
ขี้เหล็ก 413,693.88                            
สะลวง 251,001.46                            
หวยทราย 219,640.43                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 4

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ริมเหนือ 184,599.86                            
เหมืองแกว 292,721.82                            

สะเมิง บอแกว 389,408.90                            
ย้ังเมิน 214,715.50                            
สะเมิงเหนือ 198,412.29                            
แมสาบ 194,789.36                            

พราว แมปง 384,993.45                            
โหลงขอด 290,966.96                            
สันทราย 387,597.42                            
ปาตุม 327,252.92                            
แมแวน 322,894.07                            
บานโปง 234,641.65                            
เขื่อนผาก 290,061.23                            
น้ําแพร 207,016.77                            
ปาไหน 314,402.83                            

สันปาตอง ยุหวา 602,256.32                            
น้ําบอหลวง 278,569.73                            
มะขามหลวง 303,817.06                            
ทาวังพราว 114,631.93                            
สันกลาง 250,944.86                            
บานกลาง 237,472.06                            
ทุงสะโตก 382,106.42                            
ทุงตอม 337,555.64                            
บานแม 395,126.34                            
แมกา 437,186.35                            
มะขุนหวาน 207,129.98                            

แมวาง ทุงป 261,870.26                            
แมวิน 597,954.08                            
ทุงรวงทอง 151,144.31                            
ดอนเปา 291,023.57                            
บานกาด 168,749.52                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 5

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สันกําแพง สันกลาง 329,630.47                            
สันกําแพง 181,316.57                            
แมปูคา 338,857.63                            
แชชาง 265,379.98                            
ออนใต 302,118.81                            
รองวัวแดง 325,101.80                            
หวยทราย 350,235.91                            
บวกคาง 447,772.11                            

สันทราย หนองจอม 607,577.50                            
แมแฝกใหม 425,128.77                            
แมแฝก 546,836.74                            
สันพระเนตร 253,265.79                            
สันนาเม็ง 429,600.83                            
ปาไผ 432,374.63                            
หนองแหยง 276,305.40                            
เมืองเล็น 140,558.55                            
หนองหาร 163,541.54                            
สันปาเปา 204,922.25                            

หางดง หางดง 149,559.28                            
บานแหวน 498,719.63                            
หนองควาย 445,564.39                            
น้ําแพร 330,479.60                            
บานปง 264,134.60                            
สันผักหวาน 461,188.30                            
หนองแกว 296,627.80                            
ขุนคง 267,474.49                            
สบแมขา 130,425.66                            
หารแกว 326,743.44                            

ฮอด บอหลวง 681,281.58                            
หางดง 254,228.14                            
ฮอด 185,109.33                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 6

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นาคอเรือ 256,096.21                            
บานตาล 297,307.10                            
บอสลี 447,036.20                            

ดอยเตา ดอยเตา 387,144.56                            
บงตัน 260,341.84                            
บานแอน 159,182.70                            
โปงทุง 354,594.75                            
ทาเดื่อ 133,765.55                            

อมกอย อมกอย 834,973.29                            
ยางเปยง 431,072.65                            
แมตื่น 436,110.79                            
มอนจอง 331,102.29                            
สบโขง 341,688.05                            
นาเกียน 427,110.06                            

สารภี หนองผึ้ง 639,561.23                            
สารภี 366,822.16                            
ชมภู 388,333.34                            
หนองแฝก 295,778.67                            
ทากวาง 160,484.69                            
ดอนแกว 219,300.78                            
ทาวังตาล 511,965.99                            
ปาบง 194,959.18                            
สันทราย 321,592.08                            
ขัวมุง 310,893.10                            
ไชยสถาน 253,379.01                            

เวียงแหง เมืองแหง 463,905.49                            
แสนไห 125,670.55                            
เปยงหลวง 799,932.71                            

ก่ิง อ แมออน ออนเหนือ 202,431.48                            
ออนกลาง 293,570.95                            
ทาเหนือ 133,086.25                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 7

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

แมทา 275,229.83                            
หวยแกว 163,598.15                            
บานสหกรณ 169,089.17                            

คลังอําเภอฝาง ฝาง เทศบาลตําบลเวียงฝาง 415,335.52                            
ฝาง เทศบาลตําบลบานแมขา 123,802.48                            
แมอาย เทศบาลตําบลแมอาย 584,707.73                            
ไชยปราการ เทศบาลตําบลไชยปราการ 1,022,403.55                         
ฝาง เวียง 849,974.49                            

แมงอน 889,883.39                            
สันทราย 658,525.03                            
แมคะ 716,888.25                            
มอนปน 851,219.88                            
โปงน้ํารอน 292,325.57                            
แมขา 393,201.65                            
แมสูน 700,245.39                            

ไชยปราการ ศรีดงเย็น 437,695.82                            
หนองบัว 700,585.04                            
แมทะลบ 427,676.15                            

แมอาย แมนาวาง 848,615.90                            
แมสาว 611,087.22                            
สันตนหมื้อ 357,764.82                            
ทาตอน 1,013,912.30                         
บานหลวง 424,619.29                            
แมอาย 298,382.66                            
ชางเผือก 42,456.27                              

90,049,519.12                       
2 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองแมฮองสอน เทศบาลเมืองแมฮองสอน 317,545.65                            
ขุนยวม เทศบาลตําบลขุนยวม 162,425.93                            
ปาย เทศบาลตําบลปาย 105,985.54                            
เมืองแมฮองสอน ผาบอง 296,266.35                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 8

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ปางหมู 403,393.49                            
หวยปูลิง 157,448.58                            
หวยโปง 279,599.08                            
หวยผา 138,909.10                            
หมอกจําแป 148,178.84                            

ปางมะผา สบปอง 199,733.20                            
ปางมะผา 134,799.36                            
นาปูปอม 121,100.24                            
ถํ้าลอด 127,401.83                            

ขุนยวม เมืองปอน 200,783.47                            
แมยวมนอย 108,816.69                            
แมเงา 151,923.27                            
แมอูคอ 142,973.17                            

ปาย เวียงใต 188,728.24                            
แมนาเติง 289,325.46                            
ทุงยาว 178,910.53                            
โปงสา 130,141.67                            
แมฮ้ี 124,205.37                            
เมืองแปง 145,758.66                            
เวียงเหนือ 166,124.69                            

คลังอําเภอแมสะเรยีแมสะเรียง เทศบาลตําบลแมสะเรียง 145,165.03                            
แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย 166,626.99                            
แมสะเรียง แมสะเรียง 404,169.77                            

บานกาศ 440,837.76                            
ปาแป 282,430.24                            
แมคง 182,426.64                            
แมเหาะ 365,994.88                            
แมยวม 413,256.86                            
เสาหิน 109,410.32                            

สบเมย กองกอย 262,201.19                            
แมคะตวน 329,189.90                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 9

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สบเมย 317,454.32                            
แมสวด 341,564.78                            
แมสามแลบ 394,900.03                            
ปาโปง 194,390.55                            

แมลานอย หวยหอม 198,728.60                            
ทาผาปุม 187,267.00                            
แมลาหลวง 231,058.52                            
แมลานอย 238,045.08                            
แมนาจาง 140,689.98                            
สันติคีรี 113,976.70                            
แมโถ 157,357.25                            
ขุนแมลานอย 117,218.82                            
แมก๊ิ 65,481.80                              
ขุนยวม 105,163.59                            

10,325,485.01                       
4 ลําพูน เมืองลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน 835,272.32                            
เมืองลําพูน เทศบาลตําบลอุโมงค 752,359.05                            
ปาซาง เทศบาลตําบลปาซาง 547,316.05                            
ล้ี เทศบาลตําบลวังดิน 214,667.36                            
แมทา เทศบาลตําบลทาสบเสา 316,386.83                            
บานโฮง เทศบาลตําบลบานโฮง 510,699.24                            
เมืองลําพูน เทศบาลตําบลบานแปน 396,921.67                            
ปาซาง เทศบาลตําบลมวงนอย 241,825.75                            
แมทา เทศบาลตําบลทากาศ 191,048.98                            
เมืองลําพูน เทศบาลตําบลริมปง 392,939.18                            
ล้ี เทศบาลตําบลแมตืน 177,884.63                            
ทุงหัวชาง เทศบาลตําบลทุงหัวชาง 127,329.11                            
ก่ิง อ.เวียงหนองลอง เทศบาลตําบลวังผาง 480,941.18                            
เมืองลําพูน บานกลาง 417,442.57                            

เวียงยอง 378,613.27                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 10

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

มะเขือแจ 780,844.93                            
เหมืองงา 765,357.47                            
ปาสัก 605,615.30                            
ตนธง 561,144.14                            
ประตูปา 327,172.75                            
ศรีบัวบาน 495,930.84                            
หนองชางคืน 217,267.04                            
เหมืองจี้ 516,949.55                            
หนองหนาม 128,933.17                            
บานแปน 124,010.36                            

แมทา ทาปลาดุก 422,088.81                            
ทากาศ 288,951.90                            
ทาขุมเงิน 341,941.16                            
ทาทุงหลวง 226,227.65                            
ทาแมลอบ 158,525.30                            
ทาสบเสา 278,940.36                            

บานโฮง บานโฮง 361,134.56                            
เหลายาว 537,912.94                            
ศรีเตี้ย 349,353.02                            
ปาพลู 418,438.19                            
หนองปลาสะวาย 225,508.59                            

ล้ี ล้ี 523,531.72                            
ปาไผ 534,151.69                            
ดงดํา 176,114.63                            
ศรีวิชัย 433,980.97                            
นาทราย 814,751.42                            
แมตืน 468,274.65                            
แมลาน 164,388.40                            
กอ 134,906.90                            

ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง 283,863.15                            
ตะเคียนปม 372,141.72                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 11

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บานปวง 212,288.93                            
ปาซาง นครเจดีย 476,848.07                            

มะกอก 316,663.40                            
ทาตุม 430,662.23                            
น้ําดิบ 571,487.55                            
บานเรือน 247,467.61                            
แมแรง 423,139.74                            

บานธิ หวยยาบ 450,906.56                            
เทศบาลตําบลบานธิ 534,428.26                            

ก่ิง อ.เวียงหนองลอง หนองลอง 369,154.86                            
หนองยวง 230,265.46                            

22,283,313.14                       
4 ลําปาง เมืองลําปาง องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองลําปาง เทศบาลนครลําปาง 3,708,035.09                         
เมืองลําปาง เทศบาลเมืองเมขลางคนคร 3,271,324.43                         
เกาะคา เทศบาลตําบลเกาะคา 285,745.61                            
เถิน เทศบาลตําบลลอมแรด 890,147.10                            
สบปราบ เทศบาลตําบลสบปราบ 337,763.33                            
แมทะ เทศบาลตําบลปาตันนาครัว 474,438.39                            
งาว เทศบาลตําบลดอนไชย 278,708.87                            
หางฉัตร เทศบาลตําบลหางฉัตร 172,345.91                            
แจหม เทศบาลตําบลแจหม 241,738.95                            
วังเหนือ เทศบาลตําบลวังเหนือ 127,419.05                            
เสริมงาม เทศบาลตําบลเสริมงาม 499,066.97                            
แมพริก เทศบาลตําบลแมพริก 145,660.43                            
วังเหนือ เทศบาลตําบลบานใหม 183,279.91                            
แมพริก เทศบาลตําบลแมปุ 212,780.07                            
เมืองลําปาง เทศบาลตําบลพิชัย 640,180.58                            
เมืองลําปาง เทศบาลตําบลบอแฮว 424,261.05                            
เมืองลําปาง ตนธงชัย 784,325.42                            

บานเอื้อม 590,761.05                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 12

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

พิชัย 499,283.48                            
ทุงฝาย 486,779.74                            
บานคา 336,897.27                            
บานเปา 398,008.61                            
บอแฮว 441,528.12                            
บานเสด็จ 631,574.12                            
บานแลง 407,264.63                            
บุนนาคพัฒนา 300,035.60                            
นิคมพัฒนา 278,113.45                            

แมเมาะ แมเมาะ 861,404.74                            
สบปาด 314,758.61                            
จางเหนือ 288,452.05                            
นาสัก 362,879.06                            
บานดง 245,149.06                            

เกาะคา วังพราว 393,353.54                            
นาแกว 556,605.81                            
ลําปางหลวง 550,651.65                            
ศาลา 304,853.05                            
เกาะคา 198,598.35                            
นาแสง 273,512.52                            
ทาผา 330,077.05                            
ใหมพัฒนา 294,135.56                            
ไหลหิน 303,229.19                            

เสริมงาม เสริมซาย 459,065.83                            
ทุงงาม 187,501.95                            
เสริมกลาง 215,540.64                            
เสริมขวา 404,991.22                            

งาว บานรอง 360,713.92                            
บานหวด 270,643.69                            
บานโปง 400,282.02                            
นาแก 194,430.43                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 13

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บานแหง 378,035.10                            
บานออน 271,022.59                            
แมตีบ 245,798.60                            
หลวงใต 354,326.72                            
ปงเตา 508,647.75                            

แจหม บานสา 291,212.61                            
เมืองมาย 184,849.64                            
ปงดอน 285,529.09                            
วิเชตนคร 462,908.97                            
แมสุก 407,751.79                            
แจหม 249,262.84                            
ทุงผึ้ง 224,904.91                            

เมืองปาน แจซอน 383,772.75                            
ทุงกวาว 504,804.61                            
เมืองปาน 309,345.74                            
หัวเมือง 209,532.35                            
บานขอ 445,208.88                            

วังเหนือ ทุงฮ้ัว 343,663.36                            
รองเคาะ 561,152.63                            
วังใต 184,308.36                            
วังซาย 278,871.26                            
วังทอง 326,991.71                            
วังแกว 188,368.01                            
วังเหนือ 114,211.64                            
วังทรายคํา 229,938.88                            

เถิน แมปะ 257,706.92                            
เถินบุรี 388,914.99                            
แมถอด 372,676.36                            
เวียงมอก 559,474.64                            
แมวะ 338,467.00                            
นาโปง 325,097.20                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 14

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

แมมอก 288,830.95                            
แมพริก พระบาทวังตวง 217,543.40                            

แมพริก 335,056.89                            
แมทะ สันดอนแกว 273,079.48                            

แมทะ 411,270.16                            
นาครัว 466,914.50                            
น้ําโจ 570,516.90                            
บานกิ่ว 269,019.83                            
หัวเสือ 383,989.27                            
วังเงิน 226,474.64                            
ดอนไฟ 251,482.12                            
บานบอม 154,754.06                            

สบปราบ นายาง 269,073.96                            
แมกัวะ 276,056.56                            
สมัย 407,805.91                            
สบปราบ 256,191.32                            

หางฉัตร เมืองยาว 485,967.82                            
แมสัน 256,191.32                            
วอแกว 246,935.30                            
หนองหลม 280,603.38                            
ปงยางคก 552,492.03                            
เวียงตาล 450,838.26                            
หางฉัตร 345,666.12                            

42,681,809.25                       
5 แพร เมืองแพร องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองแพร เทศบาลเมืองแพร 920,730.05                            
เมืองแพร เทศบาลตําบลทุงโฮง 223,963.98                            
เมืองแพร เทศบาลตําบลชอแฮ 469,704.92                            
สูงเมน เทศบาลตําบลสูงเมน 226,770.78                            
สอง เทศบาลตําบลสอง 400,115.43                            
รองกวาง เทศบาลตําบลรองกวาง 662,697.22                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 15

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ลอง เทศบาลตําบลหวยออ 294,956.88                            
ลอง เทศบาลตําบลบานปน 125,241.74                            
วังช้ิน เทศบาลตําบลวังช้ิน 165,988.86                            
เดนชัย เทศบาลตําบลเดนชัย 626,208.71                            
หนองมวงไข เทศบาลตําบลหนองมวงไข 239,062.67                            
เมืองแพร เทศบาลตําบลแมหลาย 231,222.97                            
เดนชัย เทศบาลตําบลแมจั๊ว 205,864.90                            
เมืองแพร เหมืองหมอ 454,896.59                            

ปาแมต 585,461.59                            
แมคํามี 380,516.15                            
ทุงกวาว 297,279.75                            
บานถิ่น 332,074.51                            
สวนเขื่อน 273,470.28                            
หวยมา 342,769.41                            
นาจักร 328,445.01                            
รองฟอง 263,888.41                            
กาญจนา 235,094.43                            
วังหงษ 175,086.80                            
ปาแดง 136,372.19                            
วังธง 131,871.61                            
แมยม 99,883.68                              
ทาขาม 125,096.56                            

รองกวาง แมยางตาล 255,467.99                            
แมยางฮอ 151,906.42                            
บานเวียง 375,628.44                            
น้ําเลา 277,922.46                            
ไผโทน 212,543.17                            
หวยโรง 147,357.46                            
แมยางรอง 199,041.46                            
แมทราย 99,738.50                              
รองกวาง 104,868.18                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 16

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองมวงไข แมคํามี 120,112.05                            
ตําหนักธรรม 170,295.86                            
ทุงแคว 112,320.75                            
วังหลวง 133,904.14                            
น้ํารัด 175,425.55                            

ลอง หวยออ 337,010.62                            
ทุงแลง 369,434.10                            
เวียงเตา 339,865.82                            
หัวทุง 300,957.65                            
บานปน 272,744.38                            
ปากกาง 217,382.50                            
บอเหล็กลอง 208,090.99                            
ตาผามอก 233,207.09                            
แมปาน 161,585.08                            

สูงเมน เวียงทอง 518,436.93                            
น้ําชํา 489,933.30                            
รองกาศ 378,048.10                            
ดอนมูล 378,435.24                            
หัวฝาย 525,744.32                            
บานเหลา 295,924.75                            
สบสาย 190,959.78                            
บานกวาง 181,087.55                            
บานปง 253,629.05                            
บานกาศ 174,796.43                            
สูงเมน 152,971.08                            
พระหลวง 201,412.72                            

เดนชัย ไทรยอย 319,492.26                            
แมจั๊ว 102,835.66                            
หวยไร 265,727.36                            
ปงปาหวาย 240,708.04                            
เดนชัย 82,171.74                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 17

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สอง บานกลาง 197,638.05                            
เตาปูน 428,231.90                            
สะเอียบ 284,068.40                            
ทุงนาว 186,701.17                            
บานหนุน 269,647.21                            
หัวเมือง 334,832.92                            
หวยหมาย 427,118.86                            
แดนชุมพล 132,742.70                            

วังช้ิน แมปาก 264,372.35                            
แมพุง 418,650.04                            
ปาสัก 278,261.21                            
วังช้ิน 325,444.64                            
นาพูน 373,208.77                            
สรอย 316,975.81                            
แมเก๋ิง 226,722.40                            

23,148,477.48                       
6 นาน เมืองนาน องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองนาน เทศบาลเมืองนาน 1,016,029.28                         
ทุงชาง เทศบาลตําบลและ 174,434.89                            
นานอย เทศบาลตําบลนานอย 139,217.31                            
เชียงกลาง เทศบาลตําบลสบกอน 485,929.05                            
ปว เทศบาลตําบลบานปรางค 511,504.25                            
เวียงสา เทศบาลตําบลกลางเวียง 151,798.31                            
ทาวังผา เทศบาลตําบลทาวังผา 245,237.36                            
แมจริม เทศบาลตําบลหนองแดง 108,683.17                            
เมืองนาน ดูใต 372,103.28                            

ผาสิงห 258,185.68                            
บอ 197,852.05                            
เรือง 220,810.05                            
สวก 306,535.22                            
ไชยสถาน 328,620.82                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 18

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สะเนียน 523,855.66                            
นาซาว 165,756.76                            
กองควาย 262,823.20                            
ถืมตอง 155,701.16                            

ก่ิง อ.ภูเพียง น้ําแกน 191,423.81                            
มวงตึ๊ด 196,979.65                            
ทานาว 158,180.62                            
ฝายแกว 489,923.74                            
นาปง 166,124.10                            
เมืองจัง 287,847.41                            
น้ําเกี๋ยน 121,355.99                            

บานหลวง ปาคาหลวง 131,227.93                            
สวด 141,191.71                            
บานพ้ี 115,662.41                            
บานฟา 168,144.40                            

สันติสุข ปาแลวหลวง 213,601.24                            
ดูพงษ 229,993.25                            
พงษ 284,449.63                            

นานอย นานอย 150,512.66                            
ศรีษะเกษ 349,237.11                            
สันทะ 279,720.28                            
บัวใหญ 185,592.48                            
สถาน 248,130.07                            
น้ําตก 110,244.32                            
เชียงของ 101,107.03                            

นาหม่ืน นาทะนุง 229,580.00                            
บอแกว 223,197.69                            
ปงหลวง 151,798.31                            
เมืองลี 92,979.91                              
ศิลาแลง 184,260.91                            
แงง 238,946.87                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 19

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เจดียชัย 329,125.90                            
สกาด 131,365.69                            
สถาน 251,987.02                            
ภูคา 212,774.75                            
อวน 238,717.29                            
ปากลาง 314,295.03                            
ศิลาเพชร 225,172.07                            
ไชยวัฒนา 161,211.08                            
วรนคร 230,360.58                            

บอเกลือ บอเกลือเหนือ 151,385.06                            
บอเกลือใต 228,937.18                            
ภูฟา 134,396.13                            
ดงพญา 140,502.96                            

ทาวังผา ยม 225,493.49                            
ศรีภูมิ 327,335.17                            
ริม 201,433.50                            
ผาทอง 194,224.68                            
จอมพระ 261,858.95                            
ผาตอ 227,376.04                            
แสนทอง 197,209.23                            
ตาลชุม 309,336.10                            
ปาคา 241,242.67                            

เวียงสา จอมจันทร 180,725.38                            
นาเหลือง 150,879.98                            
น้ําปว 252,859.42                            
กลางเวียง 370,312.55                            
ไหลนาน 164,379.29                            
สาน 335,508.23                            
ตาลชุม 187,337.29                            
ขึ่ง 186,281.22                            
อายนาไลย 408,101.42                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 20

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

น้ํามวบ 144,773.15                            
แมสา 131,824.84                            
แมสาคร 120,529.50                            
ทุงศรีทอง 105,055.81                            
ยาบหัวนา 207,861.73                            
แมขะนิง 179,439.73                            

ทุงชาง งอบ 249,599.38                            
และ 164,241.54                            
ทุงชาง 119,932.60                            
ปอน 206,897.50                            

เชียงกลาง พระพุทธบาท 242,482.40                            
พระธาตุ 174,710.39                            
เปอ 239,222.37                            
เชียงกลาง 125,121.10                            

สองแคว นาไรหลวง 279,766.20                            
ชนแดน 141,421.29                            
ยอด 128,472.97                            

เฉลิมพระเกียรติ ขุนนาน 280,546.77                            
แมจริม หนองแดง 101,015.21                            

หมอเมือง 99,132.65                              
น้ําพาง 282,337.49                            
แมจริม 100,877.45                            
หวยโกน 116,213.40                            

22,180,091.85                       
7 เชียงราย เมืองเชียงราย องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 3,144,456.47                         
พาน เทศบาลตําบลเมืองพาน 351,067.49                            
แมจัน เทศบาลตําบลแมจัน 194,696.62                            
แมสาย เทศบาลตําบลแมสาย 1,031,490.84                         
เชียงแสน เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 213,859.48                            
แมสรวย เทศบาลตําบลแมสรวย 74,338.70                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 21

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เชียงของ เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 216,833.02                            
เทิง เทศบาลตําบลเวียงเทิง 119,461.13                            
เทิง เทศบาลตําบลบานปลอง 210,649.93                            
ขุนตาล เทศบาลตําบลบานตา 314,629.72                            
เวียงปาเปา เทศบาลตําบลเวียงปาเปา 253,082.00                            
แมลาว เทศบาลตําบลแมลาว 98,551.88                              
ปาแดด เทศบาลตําบลปาแดด 93,407.17                              
เวียงปาเปา เทศบาลตําบลแมขะจาน 165,810.71                            
แมจัน เทศบาลตําบลแมคํา 253,034.80                            
แมจัน เทศบาลตําบลสันทราย 125,266.62                            
แมจัน เทศบาลตําบลจันจวา 773,736.14                            
แมสรวย เทศบาลตําบลศรีถอย 247,842.89                            
เวียงชัย เทศบาลตําบลเวียงชัย 291,643.72                            
ก่ิง อ.เวียงเชียงรุง เทศบาลตําบลบานเหลา 202,862.07                            
แมสาย เทศบาลตําบลหวยไคร 250,580.44                            
ปาแดด เทศบาลตําบลปาแงะ 388,071.64                            
พญาเม็งราย เทศบาลตําบลพญาเม็งราย 263,182.62                            
เชียงของ เทศบาลตําบลบุญเรือง 303,018.73                            
แมลาว เทศบาลตําบลปากอดํา 187,475.13                            
เมืองเชียงราย แมขาวตม 602,733.51                            

ริมกก 222,355.33                            
รอบเวียง 309,107.42                            
สันทราย 394,868.33                            
ปาออดอนชัย 456,368.86                            
นางแล 456,416.06                            
ทาสาย 383,068.53                            
แมกรณ 307,502.65                            
เทศบาลตําบลบานดู 651,631.85                            
ดอยลาน 518,671.77                            
หวยสัก 857,750.67                            
แมยาว 1,001,330.57                         

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 22

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หวยชมภู 735,174.40                            
ดอยฮาง 200,785.30                            
ทาสุด 408,603.29                            

แมลาว จอมหมอกแกว 248,550.87                            
ปากอดํา 166,943.50                            
โปงแพร 215,133.86                            
บัวสลี 211,074.72                            
ดงมะดะ 361,828.90                            

เวียงชัย เวียงชัย 336,388.54                            
เมืองชุม 215,133.86                            
เวียงเหนือ 310,098.60                            
ผางาม 427,813.35                            
ดอนศิลา 472,274.98                            

เวียงเชียงรุง ทุงกอ 297,921.22                            
ปาซาง 482,705.99                            
ดงมหาวัน 288,575.78                            

เชียงของ หวยซอ 602,733.51                            
เวียง 382,926.93                            
สถาน 451,271.35                            
ครึ่ง 342,854.83                            
ศรีดอนชัย 423,943.02                            
ริมโขง 283,100.67                            

เวียงแกน ปอ 738,289.55                            
ทาขาม 288,906.17                            
มวงยาย 448,628.19                            
หลายงาว 174,400.97                            

เทิง งิ้ว 642,616.81                            
เวียง 643,607.99                            
หงาว 519,049.36                            
ศรีดอนชัย 238,969.44                            
ตับเตา 524,335.67                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 23

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

แมลอย 342,524.44                            
ปลอง 209,186.76                            
สันทรายงาม 221,269.75                            
เชียงเคี่ยน 230,567.98                            
หนองแรด 198,000.56                            

ขุนตาล ปาตาล 393,405.16                            
ยางฮอม 596,503.22                            
ตา 301,791.55                            

พญาเม็งราย แมเปา 483,319.59                            
ไมยา 524,146.88                            
เม็งราย 293,767.69                            
แมต๋ํา 248,267.68                            
ตาดควัน 222,591.33                            

พาน เมืองพาน 668,906.76                            
ปาหุง 509,515.13                            
ดอยงาม 321,237.61                            
สันมะเค็ต 523,722.08                            
แมออ 469,915.02                            
ทรายขาว 479,921.24                            
สันกลาง 415,447.17                            
มวงคํา 424,792.61                            
เจริญเมือง 408,036.90                            
หัวงม 343,893.21                            
เวียงหาว 166,707.49                            
สันติสุข 270,073.70                            
ธารทอง 317,603.27                            
แมเย็น 277,672.77                            
ทานตะวัน 313,780.14                            

ปาแดด สันมะคา 237,223.07                            
โรงชาง 231,606.37                            
ศรีโพธ์ิเงิน 103,743.79                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 24

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

แมจัน ปาซาง 623,784.35                            
ปาตึง 1,084,023.53                         
แมไร 331,149.44                            
จอมสวรรค 205,222.03                            
ศรีค้ํา 310,523.39                            
สันทราย 120,782.69                            
แมคํา 302,877.13                            
ทาขาวเปลือก 372,401.52                            
แมจัน 353,427.45                            

แมฟาหลวง เทอดไทย 912,737.71                            
แมสลองใน 1,369,578.56                         
แมสลองนอก 678,016.20                            
แมฟาหลวง 885,598.18                            

เชียงแสน เวียง 332,990.20                            
ปาสัก 410,302.45                            
ศรีดอนมูล 398,077.87                            
โยนก 220,467.36                            
บานแซว 538,259.43                            
แมเงิน 365,699.23                            

แมสาย เวียงพางคํา 474,918.13                            
เกาะชาง 461,277.57                            
บานดาย 194,885.41                            
แมสาย 315,243.31                            
โปงผา 334,783.78                            
ศรีเมืองชุม 247,182.09                            
โปงงาม 483,083.59                            
หวยไคร 114,882.80                            

แมสรวย แมพริก 282,251.09                            
ทากอ 896,925.99                            
ปาแดด 490,352.27                            
วาวี 1,174,079.57                         

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 25

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ศรีถอย 263,937.81                            
แมสรวย 467,319.07                            
เจดียหลวง 104,026.99                            

เวียงปาเปา ปางิ้ว 437,394.79                            
เวียง 461,702.36                            
บานโปง 240,715.81                            
แมเจดีย 237,459.07                            
แมเจดียใหม 432,769.27                            
สันสลี 400,296.23                            
เวียงกาหลง 450,704.96                            

ก่ิง อ. ดอยหลวง หนองปากอ 207,157.20                            
ปงนอย 276,115.20                            
โชคชัย 525,798.84                            

58,555,819.97                       
8 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองอุตรดิตถ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 2,083,129.68                         
ลับแล เทศบาลตําบลศรีพนมมาศ 159,974.70                            
ตรอน เทศบาลตําบลตรอน 87,684.06                              
ตรอน เทศบาลตําบลบานแกง 117,106.94                            
พิชัย เทศบาลตําบลทาสัก 67,809.01                              
พิชัย เทศบาลตําบลในเมือง 102,833.92                            
ทาปลา เทศบาลตําบลทาปลา 113,794.42                            
น้ําปาด เทศบาลตําบลน้ําปาด 160,559.25                            
ฟากทา เทศบาลตําบลฟากทา 36,827.30                              
เมืองอุตรดิตถ เทศบาลตําบลดานนาขาม 201,770.76                            
ลับแล เทศบาลตําบลหัวดง 308,306.90                            
ลับแล เทศบาลตําบลทุงย้ัง 517,676.95                            
ทาปลา เทศบาลตําบลรวมจิต 162,020.66                            
ทองแสนขัน เทศบาลตําบลทองแสนขัน 238,208.36                            
เมืองอุตรดิตถ เทศบาลตําบลวังกระพี้ 573,453.74                            
บานโคก เทศบาลตําบลบานโคก 125,047.21                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 26

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

เมืองอุตรดิตถ ผาจุก 428,921.19                            
ทาเสา 741,417.43                            
บานเกาะ 401,787.84                            
หาดกรวด 389,171.09                            
ปาเซา 401,787.84                            
คุงตะเภา 419,032.38                            
น้ําริด 354,730.73                            
วังดิน 232,996.03                            
งิ้วงาม 446,068.29                            
บานดาน 267,436.38                            
บานดานนาขาม 307,137.77                            
ขุนฝาง 196,850.71                            
หาดงิ้ว 265,633.99                            
แสนตอ 171,958.19                            
ถํ้าฉลอง 93,675.80                              

ตรอน วังแดง 480,849.64                            
บานแกง 261,493.35                            
น้ําอาง 392,386.17                            
หาดสองแคว 207,762.51                            
ขอยสูง 216,336.06                            

ทองแสนขัน ผักขวง 444,606.90                            
ปาคาย 294,326.16                            
บอทอง 352,002.78                            
น้ําพ้ี 273,622.98                            

ทาปลา ผาเลือด 351,759.21                            
ทาปลา 316,929.16                            
จริม 418,593.96                            
หาดลา 249,168.86                            
น้ําหมัน 369,831.88                            
ทาแฝก 211,708.29                            
รวมจิต 103,710.76                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 27

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

นางพญา 123,196.10                            
น้ําปาด แสนตอ 274,645.96                            

บานฝาย 363,499.13                            
เดนเหล็ก 212,146.71                            
น้ําไคร 299,197.50                            
น้ําไผ 188,618.16                            
หวยมุน 123,780.67                            

ฟากทา ฟากทา 236,357.25                            
สองคอน 153,934.24                            
บานเส้ียว 173,663.15                            
สองหอง 155,200.78                            

บานโคก มวงเจ็ดตน 182,090.56                            
นาขุม 169,717.37                            
บอเบี้ย 194,658.61                            

พิชัย คอรุม 472,129.95                            
นายาง 429,603.18                            
ในเมือง 387,660.97                            
ไรออย 338,363.04                            
บานดารา 338,898.89                            
ทาสัก 293,595.46                            
พญาแมน 312,983.38                            
ทามะเฟอง 283,755.36                            
บานหมอ 293,790.31                            
บานโคน 263,490.60                            
นาอิน 276,009.93                            

ลับแล ทุงย้ัง 235,480.42                            
ไผลอม 116,571.09                            
ฝายหลวง 460,292.60                            
แมพูล 201,040.06                            
ชัยจุมพล 421,224.48                            
นานกกก 136,153.86                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 28

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ดานแมคํามัน 257,888.56                            
23,489,536.52                       

9 พะเยา เมืองพะเยา องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        
เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา 919,555.94                            
ดอกคําใต เทศบาลตําบลดอกคําใต 676,122.36                            
จุน เทศบาลตําบลหวยขาวกํ่า 398,954.18                            
ปง เทศบาลตําบลปง 307,303.18                            
แมใจ เทศบาลตําบลแมใจ 291,289.63                            
เชียงคํา เทศบาลตําบลเชียงคํา 461,854.65                            
ก่ิง อ.ภูซาง เทศบาลตําบลสบบง 221,420.73                            
เชียงมวน เทศบาลตําบลเชียงมวน 437,257.48                            
ปง เทศบาลตําบลงิม 394,754.67                            
เชียงคํา เทศบาลตําบลบานทราย 231,158.07                            
ดอกคําใต เทศบาลตําบลบานถ้ํา 389,447.59                            
เมืองพะเยา เทศบาลตําบลดงเจน 433,704.04                            
เมืองพะเยา ทาวังทอง 633,804.14                            

จําปาหวาย 402,323.03                            
แมกา 548,613.92                            
แมนาเรือ 437,442.08                            
บานตอม 711,564.44                            
แมปม 439,149.57                            
แมใส 305,964.87                            
บานต๊ํา 345,468.02                            
สันปามวง 145,414.07                            
บานตุน 247,402.36                            
บานใหม 234,849.95                            
ทาจําป 194,746.86                            
บานสาง 213,344.73                            

จุน จุน 454,470.88                            
ทุงรวงทอง 382,433.00                            
ลอ 293,181.72                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 29

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หงสหิน 335,176.90                            
หวยยางขาม 287,551.59                            
พระธาตุขิงแกง 240,941.56                            

เชียงคํา น้ําแวน 330,285.15                            
เชียงบาน 345,652.61                            
อางทอง 386,770.97                            
เจดียคํา 304,857.30                            
รมเย็น 551,890.47                            
ฝายกวาง 403,246.00                            
แมลาว 301,350.01                            
ทุงผาสุข 156,258.98                            
หยวน 172,549.42                            

ก่ิง อ.ภูซาง เชียงแรง 254,047.75                            
ภูซาง 270,384.33                            
ทุงกลวย 346,529.44                            
ปาสัก 199,407.87                            

เชียงมวน สระ 292,443.34                            
บานมาง 175,410.62                            

ดอกคําใต สันโคง 308,133.84                            
หวยลาน 436,842.15                            
คือเวียง 221,651.47                            
หนองหลม 274,999.19                            
บานปน 256,908.96                            
ปาซาง 250,448.17                            
คงสุวรรณ 252,432.55                            
ดอกคําใต 667,677.18                            
ดอนศรีชุม 115,925.15                            

ปง ขุนควร 406,661.00                            
ควร 260,093.21                            
ปง 243,295.14                            
ออย 341,822.28                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 30

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

งิม 224,097.35                            
ผาชางนอย 218,005.74                            
นาปรัง 117,909.54                            

แมใจ บานเหลา 369,696.01                            
ศรีถอย 202,222.93                            
แมใจ 101,665.25                            
แมสุก 271,768.80                            
ปาแฝก 256,585.92                            
เจริญราษฎร 191,885.66                            

ก่ิง อ ภูกามยาว ดงเจน 115,232.92                            
หวยแกว 418,521.17                            
แมอิง 102,034.44                            

23,134,266.49                       
10 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 4,042,037.10                         
เมืองพิษณุโลก เทศบาลตําบลบานใหม 104,231.95                            
วัดโบสถ เทศบาลตําบลวัดโบสถ 415,347.79                            
วังทอง เทศบาลตําบลวังทอง 249,198.80                            
นครไทย เทศบาลตําบลนครไทย 437,221.19                            
ชาติตระการ เทศบาลตําบลปาแดง 281,490.46                            
บางกระทุม เทศบาลตําบลบางกระทุม 78,655.37                              
บางกระทุม เทศบาลตําบลเนินกุม 707,503.38                            
บางระกํา เทศบาลตําบลบางระกํา 269,590.94                            
บางระกํา เทศบาลตําบลปลักแรด 206,488.88                            
พรหมพิราม เทศบาลตําบลพรหมพิราม 68,632.12                              
พรหมพิราม เทศบาลตําบลวงฆอง 197,848.14                            
เนินมะปราง เทศบาลตําบลเนินมะปราง 175,382.24                            
เมืองพิษณุโลก หัวรอ 815,191.63                            

วัดพริก 380,488.60                            
บานกราง 593,593.81                            
ทาโพธ์ิ 461,069.62                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 31

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สมอแข 629,144.26                            
ดอนทอง 594,285.07                            
ปากโทก 223,325.97                            
บานคลอง 604,505.83                            
พลายชุมพล 269,047.80                            
ทาทอง 577,201.10                            
มะขามสูง 278,626.67                            
บานปา 278,231.67                            
วัดจันทร 300,351.95                            
อรัญญิก 1,458,605.45                         
บึงพระ 699,998.29                            
ไผขอดอน 199,724.42                            
จอมทอง 181,850.44                            
วังน้ําคู 218,882.17                            
งิ้วงาม 166,692.12                            

นครไทย บานแยง 448,231.95                            
หนองกะทาว 754,657.11                            
บานพราว 314,374.63                            
นครชุม 157,952.64                            
น้ํากุม 129,117.27                            
หวยเฮ้ีย 332,495.49                            
นาบัว 412,335.88                            
บอโพธ์ิ 349,628.83                            
ยางโกลน 251,420.71                            
เนินเพ่ิม 611,764.04                            

ชาติตระการ สวนเมี่ยง 275,911.01                            
บานดง 374,711.64                            
ชาติตระการ 224,165.35                            
ปาแดง 142,300.57                            
บอภาค 375,649.79                            
ทาสะแก 199,675.04                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 32

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บางกระทุม ไผลอม 232,806.09                            
บานไร 233,596.10                            
บางกระทุม 245,446.25                            
นครปาหมาก 324,644.76                            
สนามคลี 128,623.51                            
ทาตาล 347,900.68                            
โคกสลุด 165,161.47                            

วัดโบสถ คันโขง 263,567.11                            
วัดโบสถ 110,552.04                            
ทอแท 219,721.54                            
ทางาม 259,123.30                            
บานยาง 317,189.04                            
หินลาด 230,880.44                            

วังทอง บานกลาง 996,005.18                            
วังนกแอน 828,967.44                            
แกงโสภา 596,704.47                            
พันชาลี 493,065.03                            
วังทอง 629,884.90                            
ชัยนาม 301,438.21                            
ดินทอง 312,152.73                            
หนองพระ 371,354.11                            
ทาหมื่นราม 408,188.32                            
แมระกา 362,960.25                            
วังพิกุล 411,447.11                            

บางระกํา บางระกํา 616,800.35                            
ชุมแสงสงคราม 399,695.71                            
บึงกอก 485,115.56                            
หนองกุลา 702,072.06                            
ทานางงาม 273,689.11                            
ปลักแรด 210,142.68                            
นิคมพัฒนา 450,108.24                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 33

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

วังอิทก 229,646.05                            
พันเสา 302,672.61                            
บอทอง 214,092.72                            
คุยมวง 356,837.67                            

เนินมะปราง ไทรยอย 440,381.23                            
ชมพู 655,313.34                            
บานมุง 343,950.63                            
วังโพรง 362,713.37                            
บานนอยซุมขี้เหล็ก 407,842.69                            
วังยาง 290,279.32                            
เนินมะปราง 206,192.62                            

พรหมพิราม ทับยายเชียง 272,257.22                            
พรหมพิราม 676,001.73                            
ตลุกเทียม 228,312.91                            
วงฆอง 331,458.60                            
หนองแขม 287,810.54                            
มะตอง 461,760.88                            
ศรีภิรมย 392,091.87                            
ดงประคํา 412,335.88                            
วังวน 190,589.93                            
หอกลอง 239,916.18                            
ทาชาง 469,117.84                            
มะตูม 200,267.55                            

41,419,684.35                       
11 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 847,388.22                            
สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 936,836.30                            
เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลเมืองเกา 350,500.87                            
เมืองสุโขทัย เทศบาลตําบลบานสวน 231,608.30                            
ศรีนคร เทศบาลตําบลศรีนคร 162,269.78                            
กงไกรลาศ เทศบาลตําบลกงไกรลาศ 211,545.18                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 34

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

คีรีมาศ เทศบาลตําบลบานโตนด 210,430.56                            
คีรีมาศ เทศบาลตําบลทุงหลวง 323,657.16                            
ศรีสัชนาลัย เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 347,621.44                            
บานดานลานหอย เทศบาลตําบลลานหอย 181,404.05                            
ทุงเสลี่ยม เทศบาลตําบลทุงเสลี่ยม 376,694.39                            
ศรีสัชนาลัย เทศบาลตําบลศรีสัชนาลัย 785,852.03                            
ศรีสําโรง เทศบาลตําบลศรีสําโรง 380,874.21                            
เมืองสุโขทัย บานกลวย 864,897.01                            

วังทองแดง 244,426.41                            
บานสวน 456,203.80                            
บานหลุม 412,965.91                            
ปากแคว 420,489.58                            
ยางซาย 449,934.07                            
เมืองเกา 465,863.82                            
ปากพระ 173,973.26                            
ตาลเตี้ย 206,761.61                            

บานดานลานหอย วังน้ําขาว 373,675.63                            
ตล่ิงชัน 421,882.85                            
บานดาน 261,888.75                            
ลานหอย 170,164.99                            
วังตะครอ 237,831.58                            
หนองหญาปลอง 270,434.16                            
วังลึก 188,045.32                            

คีรีมาศ โตนด 275,217.72                            
ศรีคีรีมาศ 237,785.15                            
บานปอม 231,933.39                            
ทุงยางเมือง 96,785.98                              
หนองจิก 364,433.59                            
นาเชิงคีรี 266,207.89                            
สามพวง 234,394.85                            
บานน้ําพุ 223,527.32                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 35

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองกระดิ่ง 159,854.78                            
กงไกรลาศ กง 195,894.09                            

ไกรนอก 269,876.85                            
บานใหมสุขเกษม 230,679.45                            
ไกรใน 369,913.80                            
กกแรต 245,819.68                            
ดงเดือย 331,320.15                            
ทาฉนวน 462,427.08                            
หนองตูม 251,439.21                            
ปาแฝก 279,676.19                            
ไกรกลาง 182,936.65                            

ศรีสัชนาลัย หนองออ 302,711.63                            
ดงคู 281,626.78                            
แมสิน 595,252.37                            
ปางิ้ว 346,367.49                            
บานตึก 491,778.69                            
บานแกง 469,625.65                            
สารจิตร 479,564.32                            
แมสํา 362,018.59                            

ศรีสําโรง สามเรือน 351,104.63                            
วังลึก 260,867.02                            
เกาะตาเลี้ยง 337,125.45                            
ทับผึ้ง 439,020.10                            
บานไร 260,170.38                            
ราวตนจันทร 198,680.63                            
นาขุนไกร 307,216.55                            
บานซาน 197,798.22                            
วัดเกาะ 235,277.25                            
บานนา 122,700.84                            
วังทอง 196,822.94                            
วังใหญ 176,666.93                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 36

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สวรรคโลก ในเมือง 408,786.10                            
ปากน้ํา 325,514.86                            
ยานยาว 414,126.98                            
ปากุมเกาะ 388,908.75                            
นาทุง 250,510.36                            
หนองกลับ 283,948.90                            
คลองยาง 351,708.37                            
คลองกระจง 244,379.97                            
เมืองบางขลัง 241,732.75                            
เมืองบางยม 140,163.19                            
วังไมขอน 118,149.49                            
ทาทอง 173,787.50                            

ศรีนคร นครเดิฐ 257,337.40                            
คลองมะพลับ 292,726.51                            
หนองบัว 135,797.61                            
ศรีนคร 147,454.65                            
น้ําขุม 261,145.67                            

ทุงเสลี่ยม เขาแกวศรีสมบูรณ 389,233.84                            
บานใหมไชยมงคล 325,282.64                            
ทุงเสลี่ยม 327,047.45                            
กลางดง 584,849.27                            
ไทยชนะศึก 397,825.69                            

28,749,059.47                       
12 ตาก เมืองตาก องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 1,015,869.29                         
บานตาก เทศบาลตําบลบานตาก 378,308.76                            
สามเงา เทศบาลตําบลสามเงา 268,179.84                            
ก่ิง อ.วังเจา เทศบาลตําบลวังเจา 213,308.42                            
บานตาก เทศบาลตําบลทุงกระเชาะ 354,806.22                            
เมืองตาก หนองบัวใต 302,540.83                            

ไมงาม 426,858.14                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 37

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

วังประจบ 583,750.83                            
น้ํารึม 638,767.03                            
ตลุกกลางทุง 206,793.34                            
วังหิน 455,138.40                            
หนองบัวเหนือ 214,273.62                            
แมทอ 353,406.69                            
โปงแดง 414,648.41                            
ปามะมวง 197,479.20                            

วังเจา เชียงทอง 534,187.99                            
นาโบสถ 408,760.71                            
ประดาง 187,006.82                            

บานตาก เกาะตะเภา 325,078.18                            
สมอโคน 209,833.72                            
ตากตก 160,753.47                            
ตากออก 268,662.44                            
แมสลิด 385,789.04                            
ทองฟา 230,344.14                            

สามเงา ยานรี 171,901.49                            
สามเงา 170,598.48                            
ยกกระบัตร 421,790.86                            
วังหมัน 247,572.90                            
วังจันทร 253,508.85                            
บานนา 119,780.88                            

แมสอด เทศบาลเมืองแมสอด 1,312,908.52                         
แมสอด เทศบาลตําบลทาสายลวด 258,045.28                            
แมระมาด เทศบาลตําบลแมระมาด 218,327.44                            
ทาสองยาง เทศบาลตําบลแมตาน 126,199.44                            
อุมผาง เทศบาลตําบลอุมผาง 81,655.62                              
พบพระ เทศบาลตําบลพบพระ 247,717.67                            
แมสอด เทศบาลตําบลแมกุ 294,288.41                            
แมระมาด เทศบาลตําบลแมจะเรา 307,656.38                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 38

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

แมระมาด แมตื่น 335,743.59                            
สามหมื่น 207,999.84                            
ขะเนจื้อ 341,052.17                            
แมระมาด 189,468.07                            
พระธาตุ 292,888.87                            
แมจะเรา 238,113.97                            

ทาสองยาง แมตาน 388,781.14                            
แมหละ 296,025.76                            
แมสอง 465,659.05                            
แมวะหลวง 220,692.17                            
แมอุสุ 417,592.26                            
ทาสองยาง 249,068.95                            

แมสอด แมปะ 492,781.06                            
แมกาษา 517,248.79                            
พะวอ 356,977.92                            
ดานแมละเมา 362,238.23                            
พระธาตุผาแดง 262,678.22                            
แมตาว 327,684.21                            
มหาวัน 631,914.14                            
แมกุ 164,469.48                            
ทาสายลวด 156,217.05                            

อุมผาง โมโกร 238,113.97                            
อุมผาง 324,112.98                            
แมจัน 366,967.71                            
แมกลอง 188,599.39                            

พบพระ ชองแคบ 371,118.05                            
รวมไทยพัฒนา 466,527.72                            
คีรีราษฎร 752,467.17                            
พบพระ 155,203.59                            
วาเลย 231,840.19                            

22,976,743.46                       

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 39

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

13 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        
เมืองกําแพงเพชร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 1,430,701.28                         
เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนครชุม 353,143.33                            
เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลปากดง 177,625.62                            
ขาณะวรลักษบุรี เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 412,351.87                            
ขาณะวรลักษบุรี เทศบาลตําบลสลกบาตร 400,875.54                            
คลองขลุง เทศบาลตําบลคลองขลุง 123,101.30                            
คลองขลุง เทศบาลตําบลทามะเขือ 201,655.67                            
คลองขลุง เทศบาลตําบลทาพุทรา 75,978.05                              
พรานกระตาย เทศบาลตําบลพรานกระตาย 469,265.14                            
ไทรงาม เทศบาลตําบลไทรงาม 236,506.26                            
เมืองกําแพงเพชร เทศบาลตําบลคลองแมลาย 297,120.07                            
ลานกระบือ เทศบาลตําบลลานกระบือ 198,985.66                            
เมืองกําแพงเพชร อางทอง 742,261.48                            

เทพนคร 960,967.71                            
หนองปลิง 527,677.38                            
ไตรตริงษ 427,060.32                            
วังทอง 524,117.36                            
นาบอคํา 961,904.55                            
ทรงธรรม 357,078.08                            
ลานดอกไม 305,598.50                            
นิคมทุงโพธ์ิทะเล 449,404.06                            
ทาขุนราม 425,514.53                            
คณฑี 507,675.75                            
นครชุม 471,935.15                            
คลองแมลาย 215,239.90                            
ธํารงค 234,819.94                            
สระแกว 596,254.35                            

โกสัมพีนคร เพชรชมภู 255,945.78                            
โกสัมพี 848,405.91                            
ลานดอกไมตก 260,536.31                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 40

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

คลองลาน คลองลานพัฒนา 1,136,485.43                         
คลองน้ําไหล 968,087.72                            
สักงาม 495,824.67                            
โปงน้ํารอน 419,846.63                            

ไทรงาม หนองไมกอง 329,628.56                            
ไทรงาม 232,337.31                            
หนองคลา 221,657.28                            
หนองทอง 363,448.62                            
มหาชัย 350,192.28                            
พานทอง 364,807.04                            
หนองแมแตง 379,656.02                            

ขาณุวรลักษบุรี ปางมะคา 853,839.60                            
วังชะพลู 660,943.43                            
บอถํ้า 627,123.36                            
เกาะตาล 206,386.72                            
โคงไผ 319,276.43                            
ปาพุทรา 296,417.44                            
ยางสูง 307,237.99                            
ดอนแตง 246,858.39                            
วังหามแห 382,560.24                            
สลกบาตร 164,697.17                            
แสนตอ 173,784.56                            

คลองขลุง วังไทร 517,981.03                            
คลองขลุง 965,932.98                            
คลองสมบูรณ 193,036.70                            
ทามะเขือ 194,160.92                            
หัวถนน 244,750.49                            
วังยาง 278,008.45                            
วังบัว 330,893.29                            
วังแขม 476,666.22                            
ทาพุทรา 157,108.74                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 41

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

แมลาด 188,446.17                            
ทรายทองวัฒนา ทุงทอง 333,610.14                            

ทุงทราย 600,189.10                            
ถาวรวัฒนา 314,217.47                            

ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง 674,246.61                            
หินดาด 493,201.51                            
ปางตาไว 394,739.21                            

ลานกระบือ ลานกระบือ 210,836.74                            
โนนพลวง 145,726.08                            
ชองลม 255,898.93                            
ประชาสุขสันต 361,012.83                            
หนองหลวง 416,192.94                            
จันทิมา 170,318.24                            
บึงทับแรต 140,292.38                            

พรานกระตาย วังควง 314,639.05                            
0 หนองหัววัว 207,042.52                            
0 คลองพิไกร 281,568.45                            
0 พรานกระตาย 290,187.42                            
0 ถํ้ากระตายทอง 186,291.42                            
0 เขาคีรีส 365,697.05                            
0 ทาไม 396,753.42                            
0 หวยย้ัง 239,738.38                            
0 คุยบานโอง 198,236.19                            
0 วังตะแบก 226,763.08                            

บึงสามัคคี ระหาน 344,758.58                            
วังชะโอน 419,940.31                            
บึงสามัคคี 229,433.09                            
เทพนิมิต 232,852.57                            

34,942,172.44                       
14 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 810,092.89                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 42

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองขาหยาง เทศบาลตําบลหนองขาหยาง 31,043.62                              
หนองฉาง เทศบาลตําบลหนองฉาง 154,080.15                            
หนองฉาง เทศบาลตําบลเขาบางแกรก 301,469.08                            
ทัพทัน เทศบาลตําบลทัพทัน 414,719.12                            
ทัพทัน เทศบาลตําบลตลุกดู 538,392.91                            
สวางอารมณ เทศบาลตําบลสวางอารมณ 79,976.02                              
บานไร เทศบาลตําบลบานไร 113,978.34                            
ลานสัก เทศบาลตําบลลานสัก 155,764.33                            
บานไร เทศบาลตําบลเมืองการุง 89,808.02                              
เมืองอุทัยธานี น้ําซึม 332,512.70                            

ทาซุง 184,031.32                            
เกาะเทโพ 112,658.31                            
เนินแจง 106,831.94                            
ดอนขวาง 145,386.12                            
สะแกกรัง 208,747.88                            
หนองไผแบน 323,409.00                            
หนองแก 264,280.46                            

ทัพทัน หนองกระทุม 332,330.63                            
หนองกลางดง 142,427.41                            
หนองยายดา 141,699.12                            
หนองสระ 97,318.57                              
โคกหมอ 108,698.20                            

สวางอารมณ ไผเขียว 536,253.55                            
หนองหลวง 189,857.70                            
บอยาง 230,141.58                            
สวางอารมณ 143,884.01                            
พลวงสองนาง 245,663.39                            

หนองฉาง หนองยาง 264,917.72                            
ทุงโพ 388,864.62                            
เขากวางทอง 348,444.18                            
หนองฉาง 243,341.94                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 43

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หนองนางนวล 165,141.15                            
อุทัยเกา 119,622.64                            

บานไร การุง 222,904.13                            
ทัพหลวง 357,365.81                            
บานไร 332,239.59                            
หนองบมกลวย 148,117.23                            
หูชาง 300,831.82                            
เจาวัด 177,340.11                            
หวยแหง 213,800.43                            
วังหิน 159,496.86                            
บานใหมคลองเคียน 145,477.16                            
หนองจอก 238,289.39                            
บานบึง 136,692.08                            
คอกควาย 316,217.08                            

หวยคต หวยคต 268,149.53                            
สุขฤทัย 295,142.00                            
ทองหลาง 315,443.26                            

ลานสัก ลานสัก 468,021.30                            
ประดูยืน 295,096.49                            
ปาออ 324,956.63                            
ระบํา 570,210.35                            
น้ํารอบ 444,306.16                            
ทุงนางาม 344,575.11                            

หนองขาหยาง หนองขาหยาง 219,035.07                            
หนองไผ 139,650.78                            
ทาโพ 130,137.42                            
หลุมเขา 115,434.94                            
ดงขวาง 115,844.60                            
หาดทนง 85,802.39                              
ทุงพง 105,921.57                            
หนองสรวง 118,666.75                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 44

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

15,170,954.66                       
15 นครสวรรค เมืองนครสวรรค องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        

เมืองนครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค 5,030,147.54                         
ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 558,945.72                            
ตาคลี เทศบาลตําบลตาคลี 1,793,409.85                         
ลาดยาว เทศบาลตําบลลาดยาว 395,213.62                            
บรรพตพิสัย เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย 234,185.26                            
เกาเลี้ยว เทศบาลตําบลเกาเลี้ยว 313,061.60                            
โกรกพระ เทศบาลตําบลโกรกพระ 146,989.73                            
โกรกพระ เทศบาลตําบลบางประมุง 270,477.74                            
ไพศาลี เทศบาลตําบลไพศาลี 625,811.23                            
ชุมแสง เทศบาลตําบลทับกฤช 126,087.76                            
เมืองนครสวรรค เทศบาลตําบลหนองเบน 186,401.90                            
ตาคลี เทศบาลตําบลชองแค 219,522.68                            
หนองบัว เทศบาลตําบลหนองบัว 675,258.42                            
ทาตะโก เทศบาลตําบลทาตะโก 339,371.05                            
พยุหะคีรี เทศบาลตําบลพยุหะ 366,044.45                            
ตากฟา เทศบาลตําบลตากฟา 323,044.63                            
แมวงค เทศบาลตําบลศาลเจาไกตอ 194,825.08                            
พยุหะคีรี เทศบาลตําบลทาน้ําออย 277,861.02                            
เมืองนครสวรรค หนองกรด 850,533.41                            

หนองปลิง 720,286.06                            
บานมะเกลือ 480,849.31                            
หนองกระโดน 739,784.17                            
พระนอน 443,256.96                            
บางมวง 367,344.33                            
นครสวรรคออก 995,807.30                            
เกรียงไกร 296,111.25                            
กลางแดด 176,834.83                            
นครสวรรคตก 577,403.93                            
ตะเคียนเล่ือน 316,129.30                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 45

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บานแกง 417,779.43                            
วัดไทรย 575,532.11                            
บางพระหลวง 122,760.07                            
บึงเสนาท 248,951.83                            
แควใหญ 124,319.93                            

โกรกพระ โกรกพระ 325,956.34                            
ยางตาล 210,267.58                            
เนินศาลา 155,048.94                            
นากลาง 154,736.98                            
เนินกวาว 150,421.40                            
หาดสูง 99,726.32                              
ศาลาแดง 145,325.89                            
บางมะฝอ 226,438.01                            

ชุมแสง ทับกฤช 384,918.62                            
เกยไชย 438,993.37                            
หนองกระเจา 295,851.27                            
พิกุล 185,154.02                            
ฆะมัง 212,243.39                            
โคกหมอ 240,528.64                            
ไผสิงห 171,063.38                            
บางเคียน 286,440.19                            
พันลาน 237,252.96                            
ทับกฤชใต 220,562.58                            
ทาไม 434,781.78                            

หนองบัว หนองบัว 429,894.26                            
หนองกลับ 451,264.18                            
ทุงทอง 512,098.27                            
ธารทหาร 418,611.35                            
วังบอ 564,613.17                            
หวยใหญ 154,217.02                            
หวยถ่ัวใต 112,517.07                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 46

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

หวยถ่ัวเหนือ 187,597.79                            
หวยรวม 243,648.34                            

บรรพตพิสัย ทางิ้ว 224,046.24                            
บางแกว 303,234.55                            
เจริญผล 311,917.71                            
ตาขีด 452,044.10                            
ตาสัง 381,850.92                            
หนองตางู 329,180.03                            
บึงปลาทู 215,727.05                            
บานแดน 381,174.98                            
หูกวาง 234,861.19                            
ดานชาง 359,909.05                            
บางตาหงาย 360,948.95                            
หนองกรด 615,204.25                            
อางทอง 215,831.04                            

เกาเลี้ยว เขาดิน 362,820.77                            
หนองเตา 353,149.70                            
หัวดง 492,184.21                            
มหาโพธิ 267,202.05                            

ตาคลี ตาคลี 1,780,307.12                         
หนองโพ 541,475.41                            
หัวหวาย 494,627.96                            
สรอยทอง 243,544.35                            
หวยหอม 255,711.17                            
ลาดทิพรส 271,517.63                            
จันเสน 423,550.87                            
ชองแค 266,058.16                            
หนองหมอ 202,416.35                            
พรหมนิมิต 276,145.19                            

ทาตะโก หัวถนน 447,676.53                            
ดอนคา 642,189.64                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 47

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

วังมหากร 364,380.62                            
วังใหญ 138,150.59                            
หนองหลวง 321,172.81                            
พนมเศษ 289,611.88                            
พนมรอก 354,033.62                            
สายลําโพง 439,617.31                            
ทาตะโก 164,823.99                            
ทํานบ 198,204.75                            

ไพศาลี โคกเดื่อ 168,099.68                            
นาขอม 290,235.81                            
วังน้ําลัด 424,330.79                            
วังขอย 391,314.00                            
สําโรงชัย 582,239.46                            
ตะครอ 618,791.91                            
โพธ์ิประสาท 331,831.78                            
ไพศาลี 206,731.93                            

พยุหะคีรี เขากะเลา 440,189.26                            
เนินมะกอก 303,754.50                            
นิคมเขาบอแกว 333,027.66                            
เขาทอง 391,885.95                            
น้ําทรง 338,695.11                            
ยานมัทรี 259,662.78                            
ยางขาว 202,520.33                            
สระทะเล 164,460.03                            
พยุหะ 197,684.80                            

ลาดยาว ลาดยาว 714,618.61                            
บานไร 665,431.38                            
เนินขี้เหล็ก 340,618.92                            
วังมา 369,736.09                            
หนองนมวัว 276,665.13                            
หนองยาว 254,307.30                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 48

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ศาลเจาไกตอ 529,828.55                            
หวยน้ําหอม 371,503.92                            
สระแกว 418,663.34                            
วังเมือง 163,784.10                            
สรอยละคร 145,273.90                            
มาบแก 141,686.24                            

ตากฟา อุดมธัญญา 549,794.61                            
ตากฟา 186,245.91                            
สุขสําราญ 265,798.19                            
ลําพยนต 250,251.69                            
หนองพิกุล 177,978.71                            
เขาชายธง 199,504.63                            
พุนกยูง 201,272.46                            

แมวงก แมเลย 1,006,466.26                         
วังซาน 698,344.19                            
แมวงก 380,603.04                            
เขาชนกัน 786,319.65                            

ก่ิง อ.ชุมตาบง ปางสวรรค 385,594.56                            
ชุมตาบง 582,343.45                            

ก่ิง อ.แมเบิน แมเบิน 994,455.43                            
57,859,565.39                       

16 พิจิตร เมืองพิจิตร องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        
เมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร 1,135,289.79                         
บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก 445,289.68                            
ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน 957,688.70                            
เมืองพิจิตร เทศบาลตําบลวังกรด 160,800.35                            
เมืองพิจิตร เทศบาลตําบลทาฬอ 175,775.94                            
ก่ิง อ.สากเหล็ก เทศบาลตําบลสากเหล็ก 274,240.41                            
ทับคลอ เทศบาลตําบลทับคลอ 267,407.80                            
ทับคลอ เทศบาลตําบลเขาทราย 226,973.72                            
บางมูลนาก เทศบาลตําบลบางไผ 94,720.58                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 49

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บางมูลนาก เทศบาลตําบลวังตะกู 97,762.49                              
โพทะเล เทศบาลตําบลโพทะเล 137,868.98                            
โพทะเล เทศบาลตําบลทาเสา 79,089.82                              
สามงาม เทศบาลตําบลสามงาม 248,922.31                            
สามงาม เทศบาลตําบลกําแพงดิน 116,294.78                            
เมืองพิจิตร เทศบาลตําบลหัวดง 181,251.38                            
วังทรายพูน เทศบาลตําบลวังทรายพูน 171,704.45                            
บางมูลนาก เทศบาลตําบลสํานักขุนเณร 107,169.03                            
โพธ์ิประทับชาง เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง 402,749.65                            
เมืองพิจิตร คลองคะเชนทร 377,899.54                            

บานบุง 200,111.26                            
เมืองเกา 273,023.65                            
ปามะคาบ 404,762.00                            
หัวดง 173,716.80                            
ฆะมัง 300,166.89                            
ดงปาคํา 236,146.26                            
ยานยาว 288,139.63                            
สายคําโห 120,974.65                            
โรงชาง 281,494.21                            
ทาฬอ 93,831.40                              
ปากทาง 255,286.94                            
ทาหลวง 296,844.18                            
ไผขวาง 173,716.80                            
ดงกลาง 210,079.38                            

โพธ์ิประทับชาง ไผรอบ 372,985.68                            
ทุงใหญ 338,963.02                            
ไผทาโพ 93,878.20                              
โพธ์ิประทับชาง 217,520.38                            
ดงเสือเหลือง 255,427.33                            
เนินสวาง 282,664.18                            
วังจิก 94,158.99                              

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 50

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ตะพานหิน หนองพยอม 367,744.22                            
วังสําโรง 291,555.94                            
หวยเกตุ 298,294.94                            
งิ้วราย 401,673.29                            
วังหลุม 369,990.56                            
ทับหมัน 192,436.28                            
ทุงโพธ์ิ 115,826.80                            
วังหวา 193,231.85                            
คลองคูณ 217,613.98                            
ดงตะขบ 171,657.65                            
ไผหลวง 126,730.89                            

บางมูลนาก วังสําโรง 192,529.88                            
วังกรด 133,797.50                            
วังตะกู 159,911.17                            
ภูมิ 127,105.28                            
หอไกร 300,400.88                            
เนินมะกอก 346,591.21                            
ลําประดา 145,169.59                            
บางไผ 275,082.79                            
หวยเขน 86,016.02                              

ดงเจริญ หวยรวม 158,647.61                            
วังงิ้ว 177,133.09                            
หวยพุก 191,734.30                            
สํานักขุนเณร 167,632.96                            
วังงิ้วใต 181,204.59                            

โพทะเล โพทะเล 230,998.41                            
ทะนง 368,539.80                            
ทาขมิ้น 274,568.01                            
ทาเสา 226,318.53                            
ทานั่ง 187,896.80                            
บางคลาน 193,887.03                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 51

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

บานนอย 186,118.44                            
ทาบัว 309,994.62                            
วัดขวาง 258,843.64                            
ทายน้ํา 264,599.87                            
ทุงนอย 172,968.02                            

บึงนาราง บางลาย 326,842.15                            
บึงนาราง 228,190.49                            
แหลมรัง 375,372.41                            
โพธ์ิไทรงาม 191,687.50                            
หวยแกว 207,645.86                            

สามงาม เนินปอ 423,060.29                            
หนองโสน 561,069.67                            
บานนา 471,169.36                            
สามงาม 300,868.87                            
กําแพงดิน 163,046.69                            
รังนก 301,898.44                            
วังโมกข 312,568.55                            
บึงบัว 389,692.81                            
หนองหลุม 265,957.04                            

ทับคลอ เขาทราย 467,706.26                            
ทายทุง 389,271.63                            
เขาเจ็ดลูก 349,539.53                            
ทับคลอ 486,425.74                            

วังทรายพูน หนองปลาไหล 248,220.33                            
หนองพระ 350,147.91                            
วังทรายพูน 281,541.01                            
หนองปลอง 158,086.02                            

สากเหล็ก สากเหล็ก 361,192.41                            
ทาเยี่ยม 148,398.69                            
คลองทราย 119,477.10                            
หนองหญาไทร 105,016.30                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 52

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

วังทับไทร 132,065.95                            
26,803,396.68                       

17 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ องคการบริหารสวนจังหวัด -                                        
เมืองเพชรบูรณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 1,147,005.24                         
หลมสัก เทศบาลเมืองหลมสัก 645,161.90                            
เมืองเพชรบูรณ เทศบาลตําบลวังชมภู 202,737.76                            
หลมเกา เทศบาลตําบลหลมเกา 327,833.23                            
ชนแดน เทศบาลตําบลชนแดน 204,701.66                            
ชนแดน เทศบาลตําบลทาขาม 189,949.62                            
ชนแดน เทศบาลตําบลดงขุย 140,806.61                            
หนองไผ เทศบาลตําบลหนองไผ 402,050.13                            
หนองไผ เทศบาลตําบลนาเฉลียง 266,176.10                            
บึงสามพัน เทศบาลตําบลซับสมอทอด 451,056.13                            
วิเชียรบุรี เทศบาลตําบลวิเชียรบุรี 1,116,770.41                         
วิเชียรบุรี เทศบาลตําบลพุเตย 404,425.08                            
ศรีเทพ เทศบาลตําบลสวางวัฒนา 396,432.49                            
เมืองเพชรบูรณ เทศบาลตําบลทาพล 412,920.06                            
วังโปง เทศบาลตําบลวังโปง 197,713.85                            
วังโปง เทศบาลตําบลทายดง 194,242.78                            
เมืองเพชรบูรณ บานโคก 556,238.62                            

ตะเบาะ 397,482.95                            
หวยสะแก 492,526.26                            
วังชมภู 578,663.55                            
หวยใหญ 494,216.12                            
นาปา 580,353.41                            
ชอนไพร 342,539.60                            
ดงมูลเหล็ก 436,669.48                            
นางั่ว 547,789.32                            
บานโตก 546,008.11                            
ทาพล 470,969.10                            
นายม 413,879.17                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 53

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ปาเลา 434,614.24                            
สะเดียง 1,633,548.48                         
น้ํารอน 343,590.04                            
ระวิง 330,984.60                            

ชนแดน ชนแดน 434,431.54                            
ทาขาม 313,720.59                            
บานกลวย 325,092.91                            
ลาดแค 468,000.43                            
ตะกุดไร 256,219.61                            
พุทธบาท 654,524.66                            
ศาลาลาย 262,476.67                            
ซับพุทรา 170,995.77                            
ดงขุย 417,943.97                            

วังโปง วังโปง 242,335.35                            
วังศาล 285,815.03                            
ทายดง 194,334.13                            
วังหิน 491,019.09                            
ซับเปบ 227,263.60                            

หลมสัก บานโสก 201,321.94                            
ปากชอง 591,817.08                            
วัดปา 403,374.62                            
บุงน้ําเตา 296,958.99                            
น้ํากอ 301,069.47                            
ชางตะลูด 314,268.66                            
หนองไขว 342,082.87                            
น้ําชุน 831,503.45                            
ทาอิบุญ 351,628.31                            
บานกลาง 445,347.14                            
ลานปา 341,717.50                            
บานติ้ว 390,449.47                            
บุงคลา 429,864.36                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 54

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

สักหลง 255,534.54                            
บานไร 112,764.04                            
ตาลเดี่ยว 333,176.85                            
ฝายนาแซง 60,469.65                              
หวยไร 357,154.61                            
ปากดุก 220,230.12                            
บานหวาย 205,843.46                            

เขาคอ ทุงสมอ 179,079.70                            
เขาคอ 118,244.67                            
แคมปสน 244,938.64                            
หนองแมนา 111,576.57                            
เข็กนอย 518,833.30                            

หลมเกา ศิลา 436,532.46                            
วังบาล 489,740.27                            
ตาดกลอย 277,320.05                            
หลมเกา 267,454.92                            
หินฮาว 346,969.77                            
น้ําซํา 317,100.32                            
บานเนิน 203,331.50                            
นาแซง 196,298.02                            
นาเกาะ 120,710.95                            

น้ําหนาว วังกวาง 240,691.15                            
โคกมน 145,099.77                            
น้ําหนาว 241,467.58                            
หลักดาน 165,697.82                            

วิเชียรบุรี น้ํารอน 392,596.04                            
ทาโรง 301,982.90                            
ภูน้ําหยด 340,073.30                            
พุขาม 380,264.62                            
บอรัง 683,800.37                            
ซับนอย 287,915.94                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 55

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

ยางสาว 430,503.76                            
สามแยก 252,017.80                            
พุเตย 191,867.85                            
วังใหญ 250,327.94                            
บึงกระจับ 285,221.30                            
ซับสมบูรณ 224,477.62                            
โคกปรง 462,976.52                            
สระประดู 122,674.84                            

ศรีเทพ นาสนุน 501,934.69                            
คลองกระจัง 617,621.72                            
สระกรวด 371,815.31                            
ศรีเทพ 479,418.41                            
โคกสะอาด 311,711.03                            
หนองยางทอย 431,508.54                            
ประดูงาม 152,361.61                            

หนองไผ ยางงาม 370,993.21                            
หวยโปง 291,295.67                            
บานโภชน 393,783.51                            
บัววัฒนา 271,474.05                            
หนองไผ 334,866.71                            
วังทาดี 286,089.06                            
นาเฉลียง 368,207.22                            
บอไทย 443,428.92                            
เพชรละคร 531,393.09                            
วังโบสถ 331,167.28                            
ทาแดง 506,912.93                            
กองทูล 196,252.35                            
ทาดวง 251,652.43                            

บึงสามพัน กันจุ 591,314.69                            
ซับสมอทอด 298,192.13                            
ซับไมแดง 355,236.39                            

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ



หนาที่ 56

ท่ี จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทองถิ่น จํานวนเงิน (บาท)

        บัญชีจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
           ใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534  เดือนมิถุนายน 2548 (เปนเงินท่ีเก็บไดในเดือน มี.ค.-พ.ค..48)

วังพิกุล 462,748.16                            
หนองแจง 351,125.92                            
สระแกว 153,640.43                            
พญาวัง 241,284.89                            
บึงสามพัน 246,582.84                            
ศรีมงคล 199,632.08                            

46,402,240.11                       

ลงเว็บไซด1ใน9ของมี.ค.พค.48/  ภาคเหนือ


