
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 1 คร้ังท่ี 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2564ประจ าปี พ.ศ. 2564ประจ าปี พ.ศ. 2564   

ในวนัศุกร์ ท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ในวนัศุกร์ ท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ในวนัศุกร์ ท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น.   

ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า   

 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์  

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า   



ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล สมยัสามญั สมยัท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2564ประจ าปี พ.ศ. 2564ประจ าปี พ.ศ. 2564   

ในวนัจนัทร์ ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ในวนัจนัทร์ ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ในวนัจนัทร์ ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น.   

ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า   

 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์  

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า   



ตอ้นรบัผูแ้ทนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตอ้นรบัผูแ้ทนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตอ้นรบัผูแ้ทนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

ผูแ้ทน บรษิทั รกัลูกกรุป๊ จ ากดัผูแ้ทน บรษิทั รกัลูกกรุป๊ จ ากดัผูแ้ทน บรษิทั รกัลูกกรุป๊ จ ากดั   

ผูแ้ทนโรงพยาบาลแม่ลาวผูแ้ทนโรงพยาบาลแม่ลาวผูแ้ทนโรงพยาบาลแม่ลาว   

ผูเ้ขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพฒันาสมองส่วนหนา้ของเดก็ปฐมวยั ผูเ้ขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพฒันาสมองส่วนหนา้ของเดก็ปฐมวยั ผูเ้ขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพฒันาสมองส่วนหนา้ของเดก็ปฐมวยั    

(((EF : Executive FunctionEF : Executive FunctionEF : Executive Function)))   

 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์  

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า   
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    ประชาสมัพนัธอ์ตัราภาษีป้ายและการช าระภาษี 

 อตัราภาษีป้ายปี 2564 ปรบัใหม!่ 

 เจา้ของป้ายรายใหม ่มีหนา้ท่ีย่ืนแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นบัแตว่ันที่ตดิตัง้

ป้าย 

 เจา้ของป้ายรายเกา่ มีหนา้ท่ีย่ืนแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี 

 ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขัน้ต า่ 200 บาท 

 ยกเวน้ป้ายท่ีตดิตัง้ปีแรก เสียตัง้แตง่วดท่ีตดิตัง้จนถึงงวดสดุทา้ยของปี ดงันี้ 

 - มกราคม-มีนาคม คิด100% 

 - เมษายน-มิถนุายน คิด75% 

   - กรกฎาคม-กนัยายน คิด50% 

       - ตลุาคม-ธนัวาคม คิด25%  

 อตัราภาษีป้าย (บาท/500ตารางเซนตเิมตร) 

. 

หากมีขอ้สงสยัตดิตอ่-สอบถามไดท่ี้ 

 งานพฒันาและจดเก็บรายได ้

 053-778011 ตอ่ 16 
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ตวัอย่างการค านวณภาษีป้าย #อตัราใหม ่ 

 เร่ิมใช ้1 มกราคม 2564  

เพ่ือเป็นประโยชน ์และสรา้งความเขา้ใจแกผู่ป้ระกอบการและประชาชนในเขตองคก์าร

บริหารสว่นต าบลป่ากอ่ด า ในการช าระภาษีป้ายประจ าปี 2564 

 

 

 

ภาษีป้าย ก าหนดใหเ้จา้ของป้าย ย่ืนแบบแสดงรายการ/เสียภาษี 

ภายในเดอืน มกราคม-มีนาคม ทกุปี 

 

 

 

หากมีขอ้สงสยัตดิตอ่-สอบถามไดท้ี่ 

 งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้กองคลงั 

 053-778011 ตอ่ 16 

//องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ากอ่ด า 
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