
ฉะนั้น  ใหเ้จ้าของที่ดินน าเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ตามจ านวนทา้ยประกาศนี้ไปช าระเปน็รายป ี ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน

หรือที่ท าการผู้ใหญ่บา้น  หมู่ที่  10  ต าบลหนองหาน  อ าเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  ภายในเดือนเมษายน  ของทกุป ี

ถ้าไม่ได้ช าระภายในที่ก าหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม รอ้ยละสองบาทต่อเดือน  ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษบี ารุงทอ้งที่ตาม  มาตรา 45 (2)

แหง่พระราชบญัญัติภาษบี ารุงทอ้งที่  พ.ศ. 2508  

2559 รวมเปน็เงิน

1 1/59 นายสุรสิทธิ ์ นรินทร์ 294 ม.10 ต.หนองหาน 98.00 98.00

2 2/59 จ.ส.อ.หญิงสุพตัรา  สอนสมบติั 550/122 ม.1 ต.หมากแข้ง 6.00 6.00

3 3/59 น.ส.เสาวคนธ ์ สอนสมบติั 37 ม.2 ต.หนองหาน 49.00 49.00

4 4/59 นางชลธร   ร่ืนศาสตร์ 8/34 ม.14 ต.หนองหาน 8.00 8.00

5 5/59 นายบญุเกื้อ  บริบาลพยาธิ์ ม.10 ต.หนองหาน 20.00 20.00

6 6/59 นางภมูิเพง็  แปน้ราม ม.10 ต.หนองหาน 13.00 13.00

7 7/59 นางใครศรี  บรูณสรรค์ 77 ม.10 ต.หนองหาน 143.00 143.00

8 8/59 นางจารุณี  ไชยโย 255 ม.10 ต.หนองหาน 211.00 211.00

9 9/59 นายทองค า  ศรีสองเมือง ม.10 ต.หนองหาน 28.00 28.00

10 10/59 นายไพรวลัย์  ลักขะพงษ์ ม.10 ต.หนองหาน 51.00 51.00

11 12/59 นางสุนันทา  โชติญาโน 151 ม.10 ต.หนองหาน 133.00 133.00

12 13/59 นางสาวมะลิณี  วงษพ์ฒุ 439/1 ม.5 ต.บา้นเหล่ือม 99.00 99.00

13 14/59 น.ส.ประภาภรณ์  จันทท์า 140 ม.2 ต.หนองหาน 84.00 84.00

14 15/59 นางสุนทรี  ข าประถม 26 ม.6 ต.ในเมือง 301.00 301.00

15 16/59 นางค าม้วน  นนทะชิต 197 ม.10 ต.หนองหาน 62.00 62.00

16 17/59 นางวนัทนา  ไพศาลพนัธ์ 151 ม.10 ต.หนองหาน 4.00 4.00
1,306.00 1,306.00

ประกาศ  ณ  วนัที่   4   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน

เร่ือง  แจ้งการประเมินภาษบี ารุงทอ้งที่

ประจ าป ี พ.ศ. 2559 ถึง  พ.ศ. 2559

.............................................................

ล าดับที่ เลขที่ส ารวจ ชื่อ - สกุล ที่อยู่
จ านวนเงินต้องช าระ

หมายเหตุ

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  33 (2)  แหง่พระราชบญัญัติภาษบี ารุงทอ้งที่  พ.ศ. 2508  ขอประกาศใหเ้จ้าของที่ดินทราบวา่  บดันี้

ได้ค านวณเงินภาษทีี่ดินในหมู่ที่  10  บา้นหนองหาน  ต าบลหนองหาน  อ าเภอหนองหาน  จังหวดัอุดรธานี  ประจ าป ี พ.ศ. 2559  ถึง  พ.ศ. 2559  

เรียบร้อยแล้ว

   (ลงช่ือ)       สิริกร  แก้วเจริญ 
              (นางสาวสิริกร  แก้วเจริญ) 
                 เจ้าพนักงานประเมิน 



2559 รวมเปน็เงิน

17 18/59 น.ส.สุนันท ์ ทนัรัตนะ 148 ม.10 ต.หนองหาน 31.00 31.00

18 19/59 นางค าตา  สุทธบิริบาล 29 ม.10 ต.หนองหาน 68.00 68.00

19 20/59 นางบรรทร  รอดขันเมือง ม.10 ต.หนองหาน 58.00 58.00

20 21/59 นายสะอาด  คณาวลัย์ ม.10 ต.หนองหาน 12.00 12.00

21 22/59 นายสมพร  สอนสมบติั ม.10 ต.หนองหาน 4.00 4.00

22 23/59 นายวชิัย  มนต์อินทร์ 68 ม.10 ต.หนองหาน 84.00 84.00

23 24/59 นายณัฐ  สุชาพนัธ์ 128 ม.10 ต.หนองหาน 15.00 15.00

24 25/59 นางเพญ็ศรี  บาลไทสงค์ 46 ม.10 ต.หนองหาน 64.00 64.00

25 26/59 นางรุจิรา  อนันต์โสภณ 47 ม.10 ต.หนองหาน 72.00 72.00

26 27/59 นายปรัชญา  สีนนเอียง 378 ม.6 ต.หนองหาน 7.00 7.00

1,725.00 1,725.00
รวมเปน็เงิน 3,031.00 3,031.00

ล าดับที่ เลขที่ส ารวจ ชื่อ - สกุล ที่อยู่
จ านวนเงินต้องช าระ

หมายเหตุ


