
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 

------------------------------------- 
 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 
เห็นควรออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 
ตอนที่ 98 ก หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น 

   

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาเห็นว่า เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  ในการจัดเก็บภาษี ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้น
ไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทป้าย 

อัตราภาษีป้าย (บาทต่อ 500ตารางเซนติเมตร) 

ลักษณะป้าย 
แบบเคลื่อนที่/เปลี่ยน

ข้อความ/ภาพได้ 

ลักษณะป้าย 
แบบคงที่/ไม่เปลี่ยน
ข้อความหรือภาพ 

(1) ป้ายท่ีมีอักษรไทยล้วน 10 5 
 

(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และ
หรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืน 

52 26 

(3) ป้ ายที่ ไ ม่ มี อักษรไทยไ ม่ ว่าจะ มีภาพหรื อ
เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย
บางส่วนหรือทั้ งหมดอยู่ ใต้หรื อต่่ าก ว่า อักษร
ต่างประเทศ 

52 50 

 

  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
โทร. 043-019-874   และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพ่ิมเติมได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 22  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 
 

    (นายณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร) 
                                              ปลัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ 
            นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

 
 
 



 
ก่าหนดการออกส่ารวจภาษีป้าย  

ประจ่าปี พ.ศ.2564 
เทศบาลต่าบลฆ้องชัยพัฒนา อ่าเภอฆ้องชัย จังหวดักาฬสินธุ์ 

                      
บ้าน วันที่ออกส่ารวจ เวลา 

บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 วันที่  1 มีนาคม 2564  09.00 น. – 15.00 น. 

บ้านกุดฆ้อง  หมู่  3 
วันที่  2 มีนาคม 2564 09.00 น. – 15.00 น. 

บ้านกุดฆ้อง  หมู่  8 

บ้านท่าแห่  หมู่  1 
วันที่  3 มีนาคม 2564 09.00 น. – 15.00 น. 

บ้านท่าแห่  หมู่  10 

บ้านชาด  หมู่  11 วันที่  4 มีนาคม 2564 09.00 น. – 15.00 น. 

บ้านโนนเขวา  หมู่  4 
วันที่  5 มีนาคม 2564 

09.00 น. – 15.00 น. 

บ้านโนนเขวา  หมู่  5  

บ้านดอนแคน  หมู่  2  วันที่  8 มีนาคม 2564 09.00 น. – 15.00 น. 

บ้านเหล่าใหญ่  หมู่  6 วันที่  9 มีนาคม 2564 09.00 น. – 15.00 น. 

บ้านน้อยสามเชียง หมู่9 วันที่  10 มีนาคม 2564 09.00 น. – 15.00 น. 

 
 

หมายเหตุ : เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต่าบลฆ้องชัยพัฒนาจะเริ่มให้บริการรับช่าระภาษี ต้ังแต่เวลา 09.00 น.  
                เป็นต้นไป 

           : ก่าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบก่อน 3 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต่าบลฆ้องชัยพัฒนา 
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการออกส่ารวจภาษีป้าย  

ประจ่าปีงบประมาณ 2564 
----------------------------------- 

  ด้วย ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา จะด าเนินการออกส ารวจ                   
ภาษีป้าย ในเขตเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย เพ่ิมรายได้และ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้กับเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  พร้อมกับให้ความรู้และความเข้าใจ              
ในขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี โดยการออกส ารวจภาษีป้าย ในเขตเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาทั้ง 11 ชุมชน 
จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการออกส ารวจ ภาษีป้าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดการออกส ารวจ
ตามวัน เวลา และสถานที่ได้ก าหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

        ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 

                          
                (นายณัฐวุฒิ   ไสยวิจิตร)  
   ปลัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  ปฏิบัติหน้าที่ 
            นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


