ประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย
เรื่อง
ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สรวย
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจาปี พ.ศ.2562
ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าที่
-----------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช
2475 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534
จึงประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลแม่สรวย หมู่ที่ 3, หมูที่ 5 และหมู่ที่ 12 ไปรับแบบพิมพ์ แสดงรายการแห่ง
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2 ) ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตาบลแม่สรวย ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.
2562 เป็นต้นไป และให้กรอกรายการโดยละเอียดลงแบบพิมพ์ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง
งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตาบลแม่สรวย ภายในวันที่ เดือน 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายอาคม จันต๊ะมา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สรวย

ประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย
เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจาปี 2562
.................................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ให้
เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบ
(ภ.ป.1) และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
เทศบาลตาบลแม่สรวย จึงขอประกาศให้ท่านที่เป็นเจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สรวย ยื่นแบบแสดงรายการรายละเอียดของป้าย (ภป.1) เพื่อเสียภาษีป้าย ประจาปี 25 62 โดยให้
วัดขนาด กว้าง x ยาว ของป้ายเป็นเซนติเมตร พร้อมข้อความในป้าย ที่ปรากฏ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ งาน
จัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลแม่สรวย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 ในวันและ
เวลาราชการ หากพ้นกาหนดนี้ไปจะต้องเสียเงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 25
อนึ่ง หากเจ้าของป้ายรายใดมีการติดตั้งป้ายใหม่ หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า้ ย
ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้าย อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้
ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความภาพหรือเครื่องหมายป้ายเดิม
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายอาคม จันต๊ะมา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สรวย

ประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย
เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจาปี 2562
................................................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 ให้ผู้รับการประเมินยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในท้องที่นั้นตั้งอยู่ภายในกุมภาพันธ์ของทุกปี
ให้ผู้รับการประเมินหรือผู้ครองทรัพย์สิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือน ที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตาบลแม่สรวย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12
ตาบลแม่สรวย
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2) พร้อมกรอกรายการโดย
ละเอียดเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ลงในแบบแสดงรายการ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กองคลัง งานจัดเก็บ
รายได้ เทศบาลตาบลแม่สรวย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
(นายอาคม จันต๊ะมา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สรวย

ประกาศเทศบาลตาบลแม่สรวย
เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบารุงท้องที่
ประจาปี พ.ศ.2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
------------------------------------โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ .ศ. 2508 มาตรา 24 มาตรา 29 กาหนดให้
เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าพนักงาน
ประเมิน
ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่สรวย หมู่ที่ 3 หมู่ที่
5 และหมู่ที่ 12 ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ยื่น ภ.บ.ท.5 แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อ ใช้
ประเมินค่าภาษี และเสียภาษีบารุงท้องที่ ประจาปี พ.ศ.2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลแม่สรวย ตาบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ และชาระภาษีให้แล้วเสร็จ ภายใน
เดือน เมษายน 2562
ติดต่อ ขอรับแบบพิมพ์ ภ.บ.ท.5 ได้ ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตาบลแม่สรวย
ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกาหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้อง
ทาให้จานวนเงินที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้อ งเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 45(1) และ (2) แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ประกาศ ณ วันที่
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เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายอาคม จันต๊ะมา)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สรวย

