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 ตั้งแต่ วนัท่ี 7 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 ณ พื้นท่ีหมู่บา้น หมู่ท่ี 1 , 

2 ,3 , 4 , 5 , 6 และ หมู่ท่ี 11 ต าบลป่าก่อด า โดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าก่อ

ด า อ  าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย  



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

 

ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ประจ าเดือน มิถุนายนประจ าเดือน มิถุนายนประจ าเดือน มิถุนายน   

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า   
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                องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า น าโดยท่านนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ก านันต าบลป่าก่อด า ผู้ใหญ่ในพื้นท่ี อบต.
ป่าก่อด า ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนิเทศและวางแผนบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ท้องท่ี 
ท้องถิ่น อ าเภอ รวมพลังพัฒนา" ในวันจันทร์ ท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า 
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ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ   

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   

28 กรกฎาคม 256428 กรกฎาคม 256428 กรกฎาคม 2564   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
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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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