
สํานักงานเทศบาลตําบลไม้ยา
234 ม.2 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ที่

เรื่อง  แจ้งยอดการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2565

เรียน  นางพินัน พรมคําปา

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                       เทศบาลตําบลไม้ยา ขอแจ้งยอดการชําระภาษีที่จะต้องชําระเป็นจํานวนเงิน 1,537.11 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท
สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งท่านสามารถนําใบแจ้งยอดการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับนี ชําระได้ที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ทุกสาขา หรือชําระที่เทศบาลตําบลไม้ยา ด้วยเงินสด ตัวแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค เช็คของธนาคารสาขาในจังหวัดเชียงราย สั่งจ่ายใน
นาม เทศบาลตําบลไม้ยา หรือชําระผ่าน ATM, Internet Banking, Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการชําระบิลข้าม
ธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) และหากเกินกําหนดระยะเวลาตามแจ้ง กรุณาชําระเงินที่สํานักงานเทศบาลตําบลไม้ยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี

เทศบาลตําบลไม้ยา : Maiya Subdistrict Municipality

234 ม.2 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 
053672072,053672033 053672072 www.maiya.go.th

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร (สําหรับผู้ชําระเงิน)

Company Code : 444814    Form of payment through Bank ชําระเงินภายใน 29/04/2565

ชื่อ-สกุล นางพินัน พรมคําปา

หมายเลขอ้างอิง 1 : 657120100011265045 หมายเลขอ้างอิง 2 : 000200000290420220

จํานวนเงิน 1,537.11 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ชื่อผู้นําฝาก............................................................ โทร................................... เจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน.......................

 

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย (สําหรับธนาคาร)

Company Code : 444814    (โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชําระเงิน 10 บาท/รายการ)

สํานักงานเทศบาลตําบลไม้ยา สาขาผู้รับเงิน................................วันที่.............................

ชื่อ-สกุล นางพินัน พรมคําปา ห้ามรับชําระภาษีเกินกําหนดเวลาและให้รับชําระเงินตามยอดภาษีเท่านัน

หมายเลขอ้างอิง 1 : 657120100011265045 หมายเลขอ้างอิง 2 : 000200000290420220
หมายเลขที่เช็ค/Cheque No เช็คลงวันที่/Date ชื่อธนาคาร/Bank Name สาขา/Branch บาท/Baht

    
O เงินโอน A/C Transfer เลขที่บัญชี A/C No 1,537.11-
O เงินสด/Cash จํานวนเงินเป็นตัวอักษร    -หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์-

ชื่อผู้นําฝาก............................................................ โทร................................... เจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน.........................

21 กุมภาพันธ์ 2565

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ

ปลัดเทศบาลตําบลไม้ยา
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ขอแสดงความนับถือ .............................
หัวหน้าหน่วย
งานคลัง

(ลงชื่อ)........................................ผู้รับ .............................หน.ฝ่ายฯ

(........................................) นายชัยณรงค์ ศรีอินทยุทธ .............................หน.

วันที่............................................ ปลัดเทศบาลตําบลไม้ยา ............................. จนท.

คู่ฉบับ


