
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลตาเซะ 

เรื่อง   การออกบริการการชําระภาษีนอกสถานท่ี 

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

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ    จะดําเนินการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจําป# 

งบประมาณ  ๒๕๕๕  ซึ่งประกอบด�วยภาษีบํารุงท�องที่  ภาษโีรงเรือนและที่ดิน และภาษีป-าย  ระหว�างเดือน 

มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๕ 

  เพื่อเป0นการให�บริการแก�ประชาชนผู�มีหน�าที่ชําระภาษี  องค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ 

จึงได�จัดโครงการออกรับบริการชําระภาษีนอกสถานที่  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบด�วยนี้ 

  จึงขอให�ผู�มีหน�าที่ชําระภาษี  ไปรับบริการได�ตามวัน  เวลา และสถานที่  ตามเอกสารที่แนบ 

  จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       

      (นายสุรศักดิ์    กาลูแป)  

                                                           นายกองค	การบริหารส�วนตําบลตาเซะ  
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1. ����� ����������!��    
 �����	  15 ก��������  2555 1 �������� 09.00 � 15.00 �. 

 �����	  16 ก��������  2555 2 ��������� 09.00 � 15.00 �. 

 �����	  20 ก��������  2555 3 ��������  09.00 � 15.00 �. 

 �����	  21 ก��������  2555 4 ������"ก#  09.00 � 15.00 �. 

 �����	  22 ก��������  25555 5 ������$"%& 09.00 � 15.00 �. 
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2. �������" �#� ���    

 �#�/"��	 1 �'0&�ก#�� 2555    
 �����	 17  ก#��  2555 1  2#"�#�%�3#���4��#� ,5$��	 1 10.00 � 15.00 �. 

 �����	 18  ก#��  2555 2  ��	�7�ก�# &��.����   ,5$��	 2 10.00 � 15.00 �. 

 �����	 19  ก#��  2555 3      ��	�7�ก�#ก7���� �.����  ,5$��	 3 10.00 � 15.00 �. 

 �����	 24  ก#��  2555 4 ��	�7�ก�#85�9,�$���� ,5$��	 4 10.00 � 15.00 �. 

 �����	 25  ก#��  2555 5 ��	�7�ก�#85�9,�$���� ,5$��	 5 10.00 � 15.00 �. 

 �#�/"��	 2 �'0&�:�%� 2555    
 �����	 18  �:�%�  2555 1  2#"�#�%�3#���4��#� ,5$��	 1 10.00 � 15.00 �. 

 �����	 19  �:�%�  2555 2  ��	�7�ก�# &��.����   ,5$��	 2 10.00 � 15.00 �. 

 �����	 23  �:�%�  2555 3      ��	�7�ก�#ก7���� �.����  ,5$��	 3 10.00 � 15.00 �. 

 �����	 24  �:�%�  2555 4 ��	�7�ก�#85�9,�$���� ,5$��	 4 10.00 � 15.00 �. 

 �����	 25  �:�%�  2555 5 ��	�7�ก�#85�9,�$���� ,5$��	 5 10.00 � 15.00 �. 
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3. �����$�%    

 �����	 17-31 ����  2555 
1-5 �������� , ��������� , ��������   

������"ก#  *� ������$"%& 
09.00 � 15.00 �. 
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