
ฉะน้ัน  ให้เจ้าของท่ีดินน าเงินภาษีบ ารุงท้องท่ีตามจ านวนท้ายประกาศน้ีไปช าระเป็นรายปี  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน

หรือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  10  ต าบลหนองหาน  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ภายในเดือนเมษายน  ของทุกปี 
ถ้าไม่ได้ช าระภายในท่ีก าหนดจะต้องเสียเงินเพ่ิม ร้อยละสองบาทต่อเดือน  ของจ านวนเงินท่ีต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีตาม  มาตรา 45 (2)

แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี  พ.ศ. 2508  

2561 รวมเป็นเงิน

1 1 นายสุรสิทธ์ิ  นรินทร์ 294 ม.10 ต.หนองหาน 98.00 98.00

2 2 น.ส.สุนันท์  ทันรัตนะ 148 ม.10 ต.หนองหาน 31.00 31.00

3 3 จ.ส.อ.หญิงสุพัตรา  สอนสมบัติ 550/122 ม.1 ต.หมากแข้ง 6.00 6.00

4 4 น.ส.เสาวคนธ์  สอนสมบัติ 37 ม.2 ต.หนองหาน 48.00 48.00

5 5 นางชลธร   ร่ืนศาสตร์ 8/34 ม.14 ต.หนองหาน 8.00 8.00

6 6 นางใครศรี  บูรณสรรค์ 77 ม.10 ต.หนองหาน 143.00 143.00

7 7 นางจารุณี  ไชยโย 255 ม.10 ต.หนองหาน 211.00 211.00

8 8 นาทองใส  ลักขะพงษ์ ม.10 ต.หนองหาน 16.00 16.00

9 9 นางสุนันทา  โชติญาโณ 151 ม.10 ต.หนองหาน 133.00 133.00

10 10 นางสาวมะลิณี  วงษ์พุฒ 439/1 ม.5 ต.บ้านเหล่ือม 99.00 99.00

11 12 น.ส.ประภาภรณ์  จันท์ทา 140 ม.2 ต.หนองหาน 25.00 25.00

12 13 นางสุนทรี  ข าประถม 26 ม.6 ต.ในเมือง 301.00 301.00

13 14 นางค าม้วน  นนทะชิต 197 ม.10 ต.หนองหาน 62.00 62.00

14 15 นางวันทนา  ไพศาลพันธ์ 151 ม.10 ต.หนองหาน 4.00 4.00

15 16 นางค าตา  สุทธิบริบาล 29 ม.10 ต.หนองหาน 68.00 68.00

16 17 นางบรรทร  รอดขันเมือง ม.10 ต.หนองหาน 58.00 58.00

1,253.00 1,253.00รวมเป็นเงิน 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน

เร่ือง  แจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี

ประจ าปี  พ.ศ. 2561 ถึง  พ.ศ. 2564

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

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่
จ านวนเงินต้องช าระ

หมายเหตุ

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  33 (2)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี  พ.ศ. 2508  ขอประกาศให้เจ้าของท่ีดินทราบว่า  บัดน้ี

ได้ค านวณเงินภาษีท่ีดินในหมู่ท่ี  10  บ้านหนองหาน  ต าบลหนองหาน  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564  

เรียบร้อยแล้ว

เลขท่ีส ารวจ

ประกาศ  ณ  วันท่ี    3   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

(ลงช่ือ) สิริกร แก้วเจริญ
(นางสาวสิริกร  แก้วเจริญ)

เจ้าพนักงานประเมิน



2561 รวมเป็นเงิน

17 18 นายสะอาด  คณาวัลย์ ม.10 ต.หนองหาน 12.00 12.00

18 19 นายสมพร  สอนสมบัติ ม.10 ต.หนองหาน 4.00 4.00

19 20 นายวิชัย  มนต์อินทร์ 68 ม.10 ต.หนองหาน 84.00 84.00

20 23 นางรุจิรา  อนันต์โสภณ 47 ม.10 ต.หนองหาน 72.00 72.00

21 24 นายปรัชญา  สีนนเอียง 378 ม.6 ต.หนองหาน 7.00 7.00

22 26 นางอภิญญา ราชูโส 61 ม.10 ต.หนองหาน 26.00 26.00

23 27 นางภูมิเพ็ญ แป้นราม ม.10 ต.หนองหาน 9.00 9.00

24 28 นางรุ่งนภา  คิดคินสัน ม.10 ต.หนองหาน 17.00 17.00

25 29 นางสาวนิรมล  แดนนอก 41ม.10 ต.หนองหาน 0.00 0.00

26 30 นางทองค า  ศรีสองเมือง ม.10 ต.หนองหาน 42.00 42.00

1,584.00 1,584.00

2,837.00 2,837.00รวมเป็นเงิน

ล าดับท่ี เลขท่ีส ารวจ ช่ือ - สกุล ท่ีอยู่
จ านวนเงินต้องช าระ

หมายเหตุ



นายบุญเก้ือ  บริบาลพยาธ์ิม.10 ต.หนองหาน 20.00

นางภูมิเพ็ง  แป้นรามม.10 ต.หนองหาน 13.00

นายทองค า  ศรีสองเมืองม.10 ต.หนองหาน 28.00


