องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์
ลาดับที่
1

หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านจันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
แผนการออกให้บริการรับชาระภาษี ประจาปี 2562
หมู่บ้าน
สถานที่ให้บริการ

วัน เดือน ปี
5 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา

1.บ้านห้วยฮ่อม –บ้านดอย
ตุง (หมู่ 1)

1.ศาลาประชาคม หมู่ 1

09.00 – 10.30. น.

2.บ้านสันม่วง –บ้านห้วย
ครก (หมู่ 2)

2.ศาลาประชาคม หมู่ 2

10.30 – 12.00 น.

2

6 กุมภาพันธ์ 2562

1.บ้านหนองแดง หมู่ 6

1.ศาลาประชาคม หมู่ 6

09.0

3

7 กุมภาพันธ์ 2562

1.บ้านห้วยบง 2. บ้าน
หนองเจ็ดหน่อย (หมู่ 4)

1.ศาลาประชาคม (บ้านห้วยบง)

09.00 – 10.30 น.

2.โบสถ์บ้านหนองเจ็ดหน่วย

10.30 – 12.00 น.

หมายเหตุ

– 12.00 น.

4

12 กุมภาพันธ์ 2562

1.บ้านเด่น (หมู่ 7)

วัดบ้านเด่น หมู่ 7

09.00 – 12.00 น.

5

13 กุมภาพันธ์ 2562

1.บ้านวัดจันทร์ (หมู่ 3)

อบต.บ้านจันทร์

08.30 – 16.30 น.

6

14 กุมภาพันธ์ 2562

บ้านแจ่มน้อย (หมู่ 5)

ศาลาประชาคม หมู่ 5

08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : อบต.บ้านจันทร์ จะดาเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ ภาษีบารุงท้องที่

ตามแผนการออกให้บริการ หากชาระไม่ทันตามแผนการออกให้บริการ สามารถติดต่อขอชาระภาษีได้ที่ กองคลังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านจันทร์ ดังนี้
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบารุงท้องที่

ติดต่อขอชาระภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ติดต่อขอชาระภายในเดือน มีนาคม 2562
ติดต่อขอชาระภายในเดือน เมษายน 2562

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์
โทร. 053 – 484021

ที่ ชม ๗๘๓๐๑ / ว ๕๖๙

ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจันทร์
ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิ วฒั นา จ.เชียงใหม่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการภาษี และชาระภาษีประจาปี ๒๕๖๒
เรียน ลูกหนี้ภาษีองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจันทร์
เนื่องจากใกล้ถึงกาหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีป้าย ตลอดจนการชาระ
ภาษีบารุ งท้องที่ ประจาปี ๒๕๖๒ ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจันทร์ จึงใคร่ ขอเรี ยนมายังท่านผูม้ ีเป็ นเจ้าของ
กิจการ – ร้านค้า ตลอดจนผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
๑. ยืน่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘) ให้ทราบ
๓. ผูร้ ับการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ต้องชาระเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย
๑. ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ยกเว้นป้ าย
ที่ติดตั้งใหม่ ให้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีป้ายหลังจากติดตั้ง ภายใน ๑๕ วัน
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกหนังสื อแจ้งการประเมิน (ภ.ป.๓) ให้ทราบ
๓. ผูร้ ับการประเมิน (ภ.ป.๓) ต้องชาระเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีบารุ งท้ องที่
๑. ชาระภาษีบารุ งท้องที่ต้ งั แต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
จึงเรี ยนมาเพื่อขอให้ท่านได้โปรดยืน่ แบบเพื่อชาระภาษีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครเดช เรื องกิจคณิ ต)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านจันทร์
กองคลัง
โทร. ๐๕๓ – ๔๘๔๐๒๑

