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 ในวนัที ่19 สิงหาคม 2564 นายสุทศัน์ ศรีจนัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

มอบหมายให้นายอนิจนัทร์  สมสวสัดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ร่วมเป็น

ประธานพธีิเปิดค่ายเสริมทักษะภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร ณ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 



      ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า น าโดยนายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า น าโดยนายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า น าโดยนาย

สุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า สมาชิกสภาฯ รองปลัด อบต. สุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า สมาชิกสภาฯ รองปลัด อบต. สุทัศน์  ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า สมาชิกสภาฯ รองปลัด อบต. 

ผู้อ านวยการกองคลัง และงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับอ าเภอแม่ลาว ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาวและผู้อ านวยการกองคลัง และงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับอ าเภอแม่ลาว ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาวและผู้อ านวยการกองคลัง และงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับอ าเภอแม่ลาว ท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาวและ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับนายรัตน์  เกตุแก้ว  บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับนายรัตน์  เกตุแก้ว  บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับนายรัตน์  เกตุแก้ว  บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 4    
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             ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ศพด.อบต.ป่าก่อด า ตอ้นรับคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอ าเภอ (อ าเภอแม่ลาว) 
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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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