ที่

สานั าน ทศบาลตาบลไมยา
234 ม.2 ต.ไมยา อ.พญา ม็ ราย จ. ชีย ราย
21 ุมภาพันธ 2565

รื่อ

จ ยอด ารชาระภาษีที่ดิน ละสิ่ ปลู สรา ประจาปี 2565

รียน นา พินัน พรม าปา
สิ่ ที่ส่ มาดวย หนั สือ จ ารประ มินภาษีที่ดิน ละสิ่ ปลู สรา
ทศบาลตาบลไมยา อ จ ยอด ารชาระภาษีที่จะตอ ชาระ ป็นจานวน ิน 1,537.11 บาท (หนึ่ พันหารอยสามสิบ จ็ดบาท
สิบ อ็ดสตา ) ซึ่ ท่านสามารถนาใบ จ ยอด ารชาระภาษีที่ดิน ละสิ่ ปลู สรา ฉบับนี ชาระไดที่ า ตอร ธนา าร รุ ไทย จา ัด
(มหาชน) ทุ สา า หรือชาระที่ ทศบาลตาบลไมยา ดวย ินสด ตัว ล ิน ช ชียร ช็ ช็ อ ธนา ารสา าในจั หวัด ชีย ราย สั่ จ่ายใน
นาม ทศบาลตาบลไมยา หรือชาระผ่าน ATM, Internet Banking, Mobile Banking อ ทุ ธนา ารที่ าร่วมบริ ารชาระบิล าม
ธนา าร (Cross Bank Bill Payment) ละหา ิน าหนดระยะ วลาตาม จ รุณาชาระ ินที่สานั าน ทศบาลตาบลไมยา
จึ รียนมา พื่อโปรดทราบ ละ อ อบ ุณท่านมา ณ โอ าสนี
อ สด วามนับถือ
นายชัยณร

ศรีอินทยุทธ

ปลัด ทศบาลตาบลไมยา
ทศบาลตาบลไมยา : Maiya Subdistrict Municipality
234 ม.2 ต.ไมยา อ.พญา ม็ ราย จ. ชีย ราย ต.ไมยา อ.พญา ม็ ราย จ. ชีย ราย 57290
053672072,053672033 053672072 www.maiya.go.th
บบฟอรม ารชาระ ินผ่านธนา าร
Company Code : 444814

(สาหรับผูชาระ ิน)

Form of payment through Bank

ชาระ ินภายใน 29/04/2565

ชื่อ-ส ุล นา พินัน พรม าปา
หมาย ล อา อิ 1 : 657120100011265045

หมาย ล อา อิ 2 : 000200000290420220

จานวน ิน 1,537.11 บาท (หนึ่ พันหารอยสามสิบ จ็ดบาทสิบ อ็ดสตา )
ชื่อผูนาฝา ............................................................

โทร...................................

จาหนาที่ธนา ารผูรับ ิน.......................

บบฟอรม ารชาระ ินผ่าน บมจ. ธนา าร รุ ไทย
Company Code : 444814

(โปรด รีย

็บ ่าธรรม นียมจา ผูชาระ ิน 10 บาท/ราย าร)

สา าผูรับ ิน................................วันที่.............................

สานั าน ทศบาลตาบลไมยา
ชื่อ-ส ุล นา พินัน พรม าปา

หามรับชาระภาษี ิน าหนด วลา ละใหรับชาระ ินตามยอดภาษี ท่านัน

หมาย ล อา อิ 1 : 657120100011265045
หมาย ล ที่ ช็ /Cheque No

(สาหรับธนา าร)

ช็ ล วันที่/Date

O ินโอน A/C Transfer

ล ที่บัญชี A/C No

O ินสด/Cash

จานวน ิน ป็นตัวอั ษร

ชื่อผูนาฝา ............................................................

หมาย ล อา อิ 2 : 000200000290420220

ชื่อธนา าร/Bank Name

สา า/Branch

บาท/Baht
1,537.11-

-หนึ่ พันหารอยสามสิบ จ็ดบาทสิบ อ็ดสตา โทร...................................

จาหนาที่ธนา ารผูรับ ิน.........................

ู่ฉบับ

ที่

สานั าน ทศบาลตาบลไมยา
234 ม.2 ต.ไมยา อ.พญา ม็ ราย จ. ชีย ราย
21 ุมภาพันธ 2565

รื่อ

จ ยอด ารชาระภาษีที่ดิน ละสิ่ ปลู สรา ประจาปี 2565

รียน นา พินัน พรม าปา
สิ่ ที่ส่ มาดวย หนั สือ จ ารประ มินภาษีที่ดิน ละสิ่ ปลู สรา
ทศบาลตาบลไมยา อ จ ยอด ารชาระภาษีที่จะตอ ชาระ ป็นจานวน ิน 1,537.11 บาท (หนึ่ พันหารอยสามสิบ จ็ดบาท
สิบ อ็ดสตา ) ซึ่ ท่านสามารถนาใบ จ ยอด ารชาระภาษีที่ดิน ละสิ่ ปลู สรา ฉบับนี ชาระไดที่ า ตอร ธนา าร รุ ไทย จา ัด
(มหาชน) ทุ สา า หรือชาระที่ ทศบาลตาบลไมยา ดวย ินสด ตัว ล ิน ช ชียร ช็ ช็ อ ธนา ารสา าในจั หวัด ชีย ราย สั่ จ่ายใน
นาม ทศบาลตาบลไมยา หรือชาระผ่าน ATM, Internet Banking, Mobile Banking อ ทุ ธนา ารที่ าร่วมบริ ารชาระบิล าม
ธนา าร (Cross Bank Bill Payment) ละหา ิน าหนดระยะ วลาตาม จ รุณาชาระ ินที่สานั าน ทศบาลตาบลไมยา
จึ รียนมา พื่อโปรดทราบ ละ อ อบ ุณท่านมา ณ โอ าสนี
อ สด วามนับถือ

.............................

(ล ชื่อ)........................................ผูรับ

หัวหนาหน่วย
าน ลั

.............................หน.ฝ่ายฯ

นายชัยณร

(........................................)

ศรีอินทยุทธ

.............................หน.

ปลัด ทศบาลตาบลไมยา

วันที่............................................

............................. จนท.

ทศบาลตาบลไมยา : Maiya Subdistrict Municipality
234 ม.2 ต.ไมยา อ.พญา ม็ ราย จ. ชีย ราย ต.ไมยา อ.พญา ม็ ราย จ. ชีย ราย 57290
053672072,053672033 053672072 www.maiya.go.th
บบฟอรม ารชาระ ินผ่านธนา าร
Company Code : 444814

(สาหรับผูชาระ ิน)

Form of payment through Bank

ชาระ ินภายใน 29/04/2565

ชื่อ-ส ุล นา พินัน พรม าปา
หมาย ล อา อิ 1 : 657120100011265045

หมาย ล อา อิ 2 : 000200000290420220

จานวน ิน 1,537.11 บาท (หนึ่ พันหารอยสามสิบ จ็ดบาทสิบ อ็ดสตา )
ชื่อผูนาฝา ............................................................

โทร...................................

จาหนาที่ธนา ารผูรับ ิน.......................

บบฟอรม ารชาระ ินผ่าน บมจ. ธนา าร รุ ไทย
Company Code : 444814

(โปรด รีย

็บ ่าธรรม นียมจา ผูชาระ ิน 10 บาท/ราย าร)

สา าผูรับ ิน................................วันที่.............................

สานั าน ทศบาลตาบลไมยา
ชื่อ-ส ุล นา พินัน พรม าปา

หามรับชาระภาษี ิน าหนด วลา ละใหรับชาระ ินตามยอดภาษี ท่านัน

หมาย ล อา อิ 1 : 657120100011265045
หมาย ล ที่ ช็ /Cheque No

(สาหรับธนา าร)

ช็ ล วันที่/Date

O ินโอน A/C Transfer

ล ที่บัญชี A/C No

O ินสด/Cash

จานวน ิน ป็นตัวอั ษร

ชื่อผูนาฝา ............................................................

หมาย ล อา อิ 2 : 000200000290420220

ชื่อธนา าร/Bank Name

สา า/Branch

บาท/Baht
1,537.11-

-หนึ่ พันหารอยสามสิบ จ็ดบาทสิบ อ็ดสตา โทร...................................

จาหนาที่ธนา ารผูรับ ิน.........................

