
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ 

เรื่อง   การออกบริการการชําระภาษีนอกสถานท่ี 

-------------------------------------------------------------- 

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ   จะดําเนินการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีประจําป# 
งบประมาณ ๒๕๕7  ซ่ึงประกอบด�วยภาษีบํารุงท�องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป.าย  ระหว�างเดือนมกราคม - 
เมษายน  ๒๕๕7 

  เพ่ือเป1นการให�บริการแก�ประชาชนผู�มีหน�าท่ีชําระภาษี  องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  จึงได�จัด 
โครงการออกรับบริการชําระภาษีนอกสถานท่ี  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบด�วยนี้ 

  จึงขอให�ผู�มีหน�าท่ีชําระภาษี ไปรับบริการได�ตามวัน เวลา และสถานท่ี ตามเอกสารท่ีแนบ 

  จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 

       ประกาศ ณ วันท่ี  22  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6 

 
       (นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ) 

         นายกองค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ 
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 ������  12 ก�� 	!��"#  2557 1 &�	����	 09.00 – 15.00 �. 

 ������  13 ก�� 	!��"#  2557 2 &�	��&**	 09.00 – 15.00 �. 

 ������  14 ก�� 	!��"#  2557 3 &�	��	�,� 09.00 – 15.00 �. 
 ������  19 ก�� 	!��"#  2557 4 &�	����ก-� 09.00 – 15.00 �. 
 ������  20 ก�� 	!��"#  2557 5 &�	������ 09.00 – 15.00 �. 
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 �-�.���� 1 �
/���ก-	�� 2557    

 ������ 15  �ก-	��  2557 1  0-��-���1-�!�2�	-	� ��3��� 1 10.00 – 15.00 �. 

 ������ 16  �ก-	��  2557 2  ����5	ก	- �&�.�	�,�  ��3��� 2 10.00 – 15.00 �. 
 ������ 17  �ก-	��  2557 3      ����5	ก	-ก5	��� �.�	�,� ��3��� 3 10.00 – 15.00 �. 
 ������ 22  �ก-	��  2557 4 ����5	ก	-63�7�*&�	� ��3��� 4 10.00 – 15.00 �. 
 ������ 23  �ก-	��  2557 5 ����5	ก	-63�7�*&�	� ��3��� 5 10.00 – 15.00 �. 
 �-�.���� 2 �
/����8	�� 2557    
 ������ 16  ��8	��  2557 1  0-��-���1-�!�2�	-	� ��3��� 1 10.00 – 15.00 �. 
 ������ 17  ��8	��  2557 2  ����5	ก	- �&�.�	�,�  ��3��� 2 10.00 – 15.00 �. 
 ������ 18  ��8	��  2557 3      ����5	ก	-ก5	��� �.�	�,� ��3��� 3 10.00 – 15.00 �. 
 ������ 23  ��8	��  2557 4 ����5	ก	-63�7�*&�	� ��3��� 4 10.00 – 15.00 �. 
 ������ 24  ��8	��  2557 5 ����5	ก	-63�7�*&�	� ��3��� 5 10.00 – 15.00 �. 
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 ������ 17-31 ���	��  2557 
1-5 &�	����	 , &�	��&**	 , &�	��	�,�  

&�	����ก-� ���&�	������ 
09.00 – 15.00 �. 
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