เงื่อนไขก่อนนำคดีขึ้นสู่ศำลภำษีอำกรกลำง
กำรคิดค่ำขึ้นศำล
กำรนัดพิจำรณำและกำรนัดควำม
ในศำลภำษีอำกรกลำง
เงื่อนไขก่อนนำคดีขึ้นสู่ศำลภำษีอำกร
การนาคดีภาษีอากรขึ้นสู่ศาลภาษีอากรจะต้อ งเป็นกรณีดังที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษี
อากรฯ มาตรา 7 (1)-(5) เฉพาะคดีตามมาตรา 7 (1) และ(3) กฎหมายยังได้กาหนดเงื่อนไขในการนาคดีขึ้น
สู่ศาลภาษีอากรไว้อีกว่าหากมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้มีผลเท่ากับเป็นการนาคดีขนึ้ สู่ศาลภาษีอากรโดย
ไม่มีอานาจฟ้อง คือ
1. กรณีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้ำพนักงำนหรือคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับภำษี
อำกรตำมมำตรำ 7 (1)
เมื่ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากรบั ญ ญั ติ ให้ คั ด ค้ า นหรื อ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง หรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ต่ อ
เจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กาหนดไว้จ ะฟ้องคดีในศาลภาษี
อากรได้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเช่นว่านั้น และได้มีการวินิจฉัยชี้ขาด
คาคัดค้านหรือคาอุทธรณ์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.
2528 มาตรา 8 )
ตัวอย่างเช่น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมิน (ป.รัษฎากร มาตรา 30)
ภาษีศุลกากร ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันได้รับแจ้งการประเมิน (พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ฉ (บัญญัติเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ศุลกากร
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543)
ภาษีสรรพสามิต ยื่นคัดค้านการประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตภายใน 45 วันนับแต่วันได้รับ
แจ้งการประเมิน(พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ม.86) และถ้าผู้ยื่นคาคัดค้านยังไม่พอใจ มีสิทธิอุทธรณ์
คาวินิ จ ฉั ยต่ อ คณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ ภ ายใน 45 วัน นั บ แต่ ได้ รับ แจ้ งค าวินิ จ ฉั ย (พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 89)
ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ยื่ น ค าร้ อ งขอให้ พิ จ ารณาการประเมิ น ใหม่ ต่ อ คณะเทศมนตรี
คณะกรรมการสุขาภิบาลผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายใน
15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 26)
ข้อสังเกต คดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ก่อนยื่นคาฟ้องต่อศาลผู้รับการประเมินต้องชาระค่าภาษีให้เสร็จสิ้น
ครบถ้วนเสียก่อน มิฉะนั้นศาลจะไม่รับคาฟ้อง
ภาษีบารุงท้องที่ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับ
แจ้งการประเมิน (พ.ร.บ. ภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 49)
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ภาษีป้ าย ยื่น อุท ธรณ์ การประเมิน ต่อผู้ บริห ารท้อ งถิ่น หรือผู้ซึ่ ง ผู้บ ริการท้องถิ่น มอบหมาย
ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 30)
กรณีตัวอย่างดังกล่าว หากไม่พอใจในคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาชี้ขาด สามารถอุทธรณ์โดยฟ้อง
ต่อศาลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาชี้ขาด
2. กรณีเกี่ยวกับกำรขอคืนค่ำภำษีอำกร ตำมมำตรำ 7(3)
เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษี อากรบัญ ญัติให้ขอคืนค่าภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ จะดาเนินการในศาลภาษีอากรได้ก็ ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาเช่นว่านั้น (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 9)
ข้ อสั งเกต การขอคื น ภาษี อ ากรแต่ล ะประเภท มี ห ลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และระยะเวลาก าหนดไว้ ต่างกั น
ตัวอย่างเช่น
ประมวลรัษฎำกร
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้ นิติบุคคลยื่นคาร้องขอคืนภายใน 3 ปีนับแต่วัน
สุดท้ายแห่งกาหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกาหนด (ป.รัษฎากร มาตรา 27 ตรี)
-ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม หากภาษี ซื้ อ มากกว่ า ภาษี ข าย ส่ ว นต่ า งนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น เครดิ ต ภาษี
ผู้ประกอบการมีสิทธิได้รับคืนภาษีหรือนาไปชาระภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป การขอคืนให้ขอคืนพร้อมกับ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของเดือนนั้นเว้นแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายงานภาษีเพิ่มเติมเพราะ
การยื่นแบบแสดงรายงานภาษีฉบับเดิมไม่ถูกต้องครบถ้วนก็มีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเพิ่มเติมนั้น (ป.รัษฎากร มาตรา 82/3 และมาตรา 84)
-ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ยื่น คาร้องขอคืนภายใน 3 ปีนับ แต่วันพ้ นกาหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการภาษี (ป.รัษฎากร มาตรา 91/11)
-อากรแสตมป์ ยื่นคาร้องขอคืนค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันเสียอากร
หรือค่าเพิ่มอากร (ป.รัษฎากร มาตรา 122)
ภำษีศุลกำกร ในกรณีเงิน อากรขาเข้าหรืออากรขาออกที่เสียไว้เกินจานวนที่พึงต้องเสียยื่น
คาร้องขอคืนอากรภายใน 2 ปีนับแต่วันที่นาของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณี (พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.
2469 มาตรา 10 วรรคห้า)
ภำษีสรรพสำมิต ในกรณีไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะเสีย และมิใช่เป็นการเสีย
ภาษีตามการประเมิน ยื่นคาร้องขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วันชาระภาษี (พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2527
มาตรา 107)
ภำษีบำรุงท้องที่ ยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เสียภาษีบารุงท้องที่ (พ.ร.บ.ภาษีบารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 44)
ภำษีป้ำย ยื่นคาร้องขอคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้าย (พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
มาตรา 24)
การขอคืนภาษีอากรตามกฎหมายต่ าง ๆ ดังตัวอย่างที่กล่าวมา ต้องทาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาตามที่กฎหมายนั้น ๆ บัญญัติไว้เสียก่อน จึงจะดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลได้
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หลักเกณฑ์กำรคิดค่ำขึ้นศำลสำหรับคดีภำษีอำกร
(ตามคาสั่งศาลภาษีอากรกลางที่ 23/2542)

1. กรณี ภำษีฝ่ำยสรรพำกร ให้พิจารณาหนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับเป็นหนึ่งข้อหา
กรณีมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัย
สาหรับกรณีฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้ในผลขาดทุนสุทธิ ให้คานวณเสียค่าขึ้นศาล
ตามคาพิพากษาศาลฎีกา 1966/2541 คือหากเป็นกรณีที่ขอให้เพิกถอนในผลขาดทุนสุทธิ แต่เจ้าพนักงาน
ประเมินโต้แย้งว่าไม่ขาดทุน แต่ประเมินว่ามีกาไร นอกจากคิดค่าขึ้นศาลในส่วนที่ประเมินแล้วให้คิดคานวณ
ค่าขึ้นศาลที่ขอให้เพิกถอนที่ในส่วนที่มีกาไรด้วย
2. กรณี ภ ำษี ฝ่ำยศุล กำกร ให้พิ จารณาหนังสือแจ้งการประเมินอากรขาเข้า/ขาออก ภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละฉบับเป็นหนึ่งข้อหา แม้จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีการค้า)
และภาษีบารุงท้องถิ่นมาในหนังสือแจ้งการประเมินด้วยให้ถือว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีการค้า)และภาษีบารุง
ท้องถิ่นตามหนังสือแจ้งการประเมินเป็ นข้อหาเดียวกับภาษีฝ่ายศุลกากร โดยเรียกค่าขึ้ นศาล ข้อหาละหรือ
หนั ง สื อ แจ้ ง การประเมิ น ละไม่ เกิ น 200,000 บาท กรณี มี ค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ใ ห้ ถื อ ทุ น ทรั พ ย์ ต ามที่
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัย
3. กรณีภำษีสรรพสำมิต ให้พิจารณาหนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับเป็นหนึ่งข้อหา กรณีมี
การคั ด ค้ า นการประเมิ น ต่ อ อธิ บ ดี และมี ก ารอุ ท ธรณ์ ค าวิ นิ จ ฉั ย ค าคั ด ค้ า นให้ ถื อ ทุ น ทรั พ ย์ ต ามที่
คณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ มีคาวินิจฉัย ข้อหาในที่นี้ให้รวมถึงภาษีสรรพสามิต ที่เรียกเก็บเพิ่มเพื่ อ
กระทรวงมหาดไทย (ภาษีท้องถิ่น) ตามหนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับด้วย
4. กรณีภำษีโรงเรือนและที่ดิน ให้พิจารณาหนังสือแจ้งการประเมินประจาปีภาษีนั้น แต่ละ
ฉบับเป็นหลัก แม้จะมีการประเมินภาษีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างหลายหลังมาในหนังสือแจ้งการประเมิน
ดังกล่าว ถ้าหากหนั งสือแจ้งการประเมิน มีหลายปีภ าษี ให้คิด ค่าขึ้ นศาลแต่ละปี ภาษี ปีภ าษีละไม่เกิน
200,000 บาท กรณีมีใบแจ้งคาชี้ ขาด ให้ถือจานวนค่าภาษีตามใบแจ้งการชี้ขาดในปีภาษีเดียวกันเป็นทุน
ทรัพย์ของคดี
5. กรณีภำษีบำรุงท้องที่ ให้พิจารณาหนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับ สาหรับปีภาษีนั้นเป็น
หนึ่งข้อหา กรณีมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือทุนทรัพย์ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์
6. กรณีภำษีป้ำย ให้พิจารณาหนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับในปีภาษีนั้นเป็นหนึ่งข้อหา
ถ้ามีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ถือทุนทรัพย์ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีคาวินิจฉัย
อุทธรณ์
อนึ่ง เงินเพิ่มตามกฎหมายต้องคิดค่าขึ้นศาลจากเงินเพิ่มที่คานวณถึงวันฟ้องด้วย

วิธีคำนวณค่ำขึ้นศำล ตำม ป.รัษฎำกร
ค่าขึ้นศาลต้องคานวณจากทุนทรัพย์ กรณีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าสิบล้านบาท คือ ภาษีที่ต้องชาระ
+ เบี้ยปรับ + เงินเพิ่ม (ถ้ามีคานวณถึงวันฟ้องแต่ต้องไม่เกินภาษีที่ ต้องชาระ) ได้ผลลัพธ์เท่าไรคูณ 2 %
(หรือหารด้วย 50 ก็ได้) กรณีทุนทรัพย์เกินห้าสิบล้านบาท คือ ทุนทรัพย์ส่วนที่ไม่เกินห้าสิบล้านคิ ดสองแสน
บาทบวกส่วนที่เกินคูณ 0.1%
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ตัวอย่ำง
เงินภาษีที่ต้องชาระ
155,000.เบี้ยปรับ
155,000.เงินเพิ่ม (24 เดือน)
55,800.- (คานวณถึงเดือนตุลาคม 2550 (ตามหนังสือแจ้งการประเมิน))
ถ้านาคดีมาฟ้องศาลในวันที่ 15 ธันวาคม 2551ให้เริ่มคานวณเงินเพิ่มต่อจากเดือนตุลาคม 2550
จนถึงวันที่จะนาคดีมาฟ้อง
กำรคำนวณเงินเพิ่ม
ภาษีที่ต้องชาระ
155,000 x บาท
เงินเพิ่ม
1.5 % ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
เงินเพิ่มต่อเดือน
2,325 x บาท
จานวนเดือน

14 +

เดือน (ตั้งแต่ พ.ย. 2550 ถึง ธ.ค. 2551)

เงินเพิ่มใหม่
32,550 + บาท (คานวณถึงวันฟ้อง)
เงินเพิ่มตามหนังสือแจ้งการประเมิน 55,800
บาท
รวมเงินเพิ่มคิดถึงวันฟ้องทั้งสิ้น 88,350
บาท
(เงินเพิ่มนี้ถ้าเกิน จานวนเงินภาษีที่ต้องชาระ ให้ถือเอาเงินเพิ่มเท่าจานวนภาษี เช่น เงิน ภาษี
1,000 บาทเมื่อคานวณเงินเพิ่มถึงวันฟ้องได้ 1,200 บาท ก็ถือว่าเงินเพิ่มเท่ากับเงินภาษี คือ 1,000
บาท)
กำรคำนวณจำนวนทุนทรัพย์
ภาษีที่ต้องชาระ
155,000
บาท
เบี้ยปรับ
155,000
บาท
เงินเพิ่มคิดถึงวันฟ้อง
088,350
บาท
จานวนทุนทรัพย์
398,350
บาท
กำรคำนวณค่ำขึ้นศำล
จานวนทุนทรัพย์
398,350 x บาท
2 % (หรือจานวนทุนทรัพย์หารด้วย 50 )
** ค่าขึ้นศาล
7,967
บาท
หมายเหตุ 1. กรณีมีคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ถือทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคาวินิจฉัย
2. ค่าขึ้นศาลต้องคานวณจากหนังสือแจ้งการประเมินแต่ละฉบับ หนึ่งฉบับถือเป็นหนึ่งข้อหา
3. เงินเพิ่มที่คานวณได้มิให้เกินจานวนภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ
4. ทุนทรัพย์ไม่เกินห้าสิบล้านบาท คิดร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนที่เกินห้าสิบ
ล้านบาทขึ้นไปคิดร้อยละ 0.1 ค่าขึ้นศาลที่คานวณแล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง
กำรช ำระค่ ำ ขึ้ น ศำล : ช ำระเป็ น เงิ น สด แคชเชี ย ร์ เช็ ค หรื อ เช็ ค ที่ ธ นำคำรรั บ รอง โดยสั่ ง จ่ ำ ย
“ศำลภำษีอำกรกลำง”
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ข้อสังเกตในกำรยื่นฟ้องคดีภำษีอำกรต่อศำล
1. คดีภาษีอากรที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากร
และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 5)
2. คดีภาษีอากรที่เกินขึ้ นในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากข้อ 1. จะยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่
จาเลยมีภูมิลาเนาหรือยื่น ฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางก็ได้ กรณียื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดแห่งท้องที่ที่จาเลยมี
ภูมิลาเนา ศาลภาษีอากรกลางจะเป็นผู้กาหนดสถานที่นั่งพิจารณาพิพากษา (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ
พ.ศ. 2528 มาตรา 33)
3. ถ้าโจทก์ไม่ยื่นฟ้องต่ อศาลภายในกาหนดระยะเวลาตามมาตรา 30 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ย่อมไม่มีอานาจฟ้อง แต่หากโจทก์ยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง ศาลภาษีอากร
กลางย่อมมีอานาจขยายระยะเวลาฟ้องได้ ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ พ.ศ. 2528
ประกอบมาตรา 23 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คาพิพากษาศาลฎีกา 3454/2548)

เอกสำรเบื้องต้นที่แนบพร้อมยื่นฟ้อง
1. สาเนาหนังสือแจ้งการประเมิน
2. สาเนาคาอุทธรณ์
3. สาเนาคาวินิจฉัยอุทธรณ์
4. สาเนาหลักฐานการรับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ซองจดหมาย หรือใบตอบรับไปรษณีย์ (ใบเหลือง) หรือ
หนังสือที่เซ็นรับจากพนักงานเจ้าหน้าที่
5. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล)
6. สาเนาหลักฐานการชาระภาษี (กรณีชาระภาษีแล้ว)

กำรทุเลำกำรชำระภำษี
การอุทธรณ์การประเมินและการฟ้องคดีต่อศาลไม่เป็นเหตุในการทุเลาการชาระภาษีผถู้ ูกประเมินจึง
ต้องปฏิบัติดังนี้
1. ภำษีตำมประมวลรัษฎำกร การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีอากร หากไม่ชาระภายใน
กาหนดถือเป็นภาษีอากรค้างเว้นแต่ได้รบั อนุมัตจิ ากอธิบดีให้รอคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาพิพากษา ก็ให้ชาระ
ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยหรือทราบคาพิพากษาถึงที่สุด (ป.รัษฎากร มาตรา 31)
2. ภำษีศุลกำกร ในกรณีที่จะต้องชาระอากรเพิ่มหรือเงินประกันไม่คุ้มค่าอากร การอุทธรณ์ไม่เป็น
เหตุทุเลาการชาระเงินอากรตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินไว้ เว้นแต่กรณีผู้อุทธรณ์ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้รอคาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคาพิ พากษา ก็ให้มีหน้าที่ชาระภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือได้รับคาพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี (พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469
มาตรา 112 โสฬส)
3. ภำษีสรรพสำมิต การยื่นคาคัดค้าน การอุทธรณ์คาวินิจฉัย การอุทธรณ์ต่อศาลไม่เป็นเหตุทุเลา
การชาระภาษี เว้นแต่อธิบดีหรือผู้รับมอบเห็นสมควรสั่งให้ทุเลา (พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต มาตรา 97)
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4. ภำษีบำรุงท้องที่ การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการเสียภาษีบารุงท้องที่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้รอคาวินิ จฉัยอุทธรณ์หรือคาพิพากษาของศาล (พ.ร.บ. ภาษีบารุงท้องที่ มาตรา 49
วรรคสาม)
5. ภำษีป้ำย การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชาระภาษีป้ายเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น (พ.ร.บ. ภาษีป้าย มาตรา 30 วรรคสาม)

กำรนัดพิจำรณำคดีต่อเนื่องครบองค์คณะ และกำรนัดควำมในศำลภำษี
อำกรกกลำง
ด้วยศาลภาษีอากรกลางประกาศใช้ระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องครบองค์คณะและการจัดตั้งศูนย์
นัดความ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คู่ความในการพิจารณาคดี อันจะทาให้การดาเนินคดีเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรมตามลักษณะคดีแต่ละประเภท ดังนี้
1. คดีไม่มีข้อยุ่งยาก
2. คดีสามัญ
3. คดีสามัญพิเศษ
ซึ่งคดีแต่ละประเภท ศาลจะกาหนดนัดพิจารณาในวันจันทร์เป็นนัดแรก เมื่อโจทก์มายื่นฟ้อง
ในการพิจารณาคดีในนัดแรกหากจาเลยขาดนัดยื่นคาให้ก ารศาลจะพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวหรือ
มีคาสั่งให้โจทก์ส่งเอกสารตามที่ศาลเห็นว่าจาเป็นแทนการสืบพยาน
กรณีที่จาเลยประสงค์จะต่อสู้คดี แต่มีเหตุจาเป็นทาให้ไม่อาจยื่นคาให้การได้ทันในการพิจารณาคดี
นัดแรก ศาลอาจพิจารณาเลื่อนนัดไปในวันจันทร์ถัด ๆไป เพื่อให้จาเลยยื่นคาให้การภายในกาหนด
หากจาเลยยื่นคาให้การแล้ว ศาลจะกาหนดนัดชี้สองสถานและกรอบวันนัดสืบพยาน โดยศูนย์นัด
ความจะกาหนดวันนัดให้
ศูนย์นัดความทาหน้าที่ ควบคุมและจัดสรรวันนัดพิจารณาคดีให้แก่คู่ความ โดยกาหนดนัด ชี้สอง
สถานทุกวันจันทร์ และนั ดสืบพยานในวันอังคารถึงวันศุกร์ โดยกรอบวันนัดสืบพยานสาหรับคดี ไม่มีข้อ
ยุ่งยาก จะกาหนดไม่เกิน 1 วัน สาหรับคดีสามัญจะกาหนดไม่เกิน 2 วัน สาหรับคดีสามัญพิเศษจะกาหนด
ไม่เกิน 4 วัน
หากคู่ความมาศาลและประสงค์จะไกล่เกลี่ย ศาลจะส่งคดีไปยังศูนย์ไกล่เกลี่ ยฯ และกาหนดวันนัด
พร้อมเพื่อฟังผลการเจรจา หากถึงวันนัดพร้อ มแล้วคดียังไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลอาจให้คู่ความแถลงถึง
ผลการเจรจาและข้อที่ยังไม่อาจตกลงกันเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ไกล่เกลี่ยต่อไปหรือไม่ กรณีไม่สามารถตกลงกัน
ได้ ศาลจะนาคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติ โดยนัดพร้อมคู่ความในวันจันทร์
***********************

