
ประชาสัมพนัธ์หลักเกณฑ์และวธิีการการจัดเกบ็ 
ภาษโีรงเรือน  ภาษบี ารงุท้องที ่และภาษปีา้ย  ประจ าป ี2561 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าหลวง  อ าเภอพิมาย  จังหวดันครราชสมีา 

1.   ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ    เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง  จาก
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง    ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ใช้สอยประโยชน์โรงเรือน  นั้น 

 
 หลักเกณฑก์ารพจิารณาช าระภาษภีาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 
       ผู้ขอรับการประเมินใช้หลักในการพิจารณาทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตาม

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  พ.ศ. 2475  ดังนี้ 
 1)  ทรัพย์สิน   ได้แก่  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น   
 2)  ต้องไม่เข้าข่ายการได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 คือ  โรงเรือนและที่ดินได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ดังนี้     
 -   พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน ทรัพย์สินของรัฐบาลซึ่งใช้ในกิจการรัฐบาลหรือสาธารณะ   และ

ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย     ที่ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง  ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะ  ซึ่ง
กระท ากิจกรรมอันมิใช่ผลก าไรส่วนบุคคลและใช้เพพาะให้การรักษาพยาบาลและในการศึกษา  ทรัพย์สินซึ่งเป็น 
ศาสนสมบัติอันใช้เพพาะกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ 

       -  โรงเรือนที่ปิดไว้ตลอดปี เจ้าของมิได้อยู่เอง 
       -  โรงเรือนมิใช่ที่อยู่อาศัย 
      -  โรงเรือนที่เจ้าของอยู่หรือให้ผู้อ่ืนอยู่ แต่มิได้เป็นที่เก็บสินค้าหรือหารายได้ 
 
 การเตรียมการกอ่นการจดัเกบ็ภาษี 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่    พนักงานเก็บภาษี   และ พนักงานประเมินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าหลวง 
๓. ส ารวจตรวจสอบทะเบียนผู้เสียภาษีเดิมและส ารวจผู้ช าระภาษีรายใหม่เพ่ิมเติม เตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่

ใช้ในการจัดเก็บภาษี 
๔. แนะน าขั้นตอน  กระบวนการช าระภาษี    เมื่อมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนสอบถาม 
๕. ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีโรงเรือนตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยท าป้ายประชาสัมพันธ์   

ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน   ประชาสัมพันธ์โดยท าสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดท าประกาศ 
๖. ก าหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางต่อตารางเมตรใหม่เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม เป็นธรรม และครอบคลุม

ประเภทกิจการที่เกิดขึ้นใหม่ 
 

 ผูม้หีนา้ที่เสยีภาษโีรงเรอืนและทีด่ิน  ดงันี้ 
 -  เจ้าของทรัพย์สิน 
 -  เจ้าของโรงเรือนกับเจ้าของที่ดินเป็นคนละคนกับเจ้าของ โรงเรือนเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี         
 ขั้นตอนการจดัเกบ็ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ  ดงันี้ 
 1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งมายืนแบบ ภ.ร.ด. 2  ซึ่งมีหนา้ที่เสียภาษีต้องยื่นภายใน 
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 เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 2)  ตรวจสอบแบบยื่นประเมิน ภ.ร.ด.2   พร้อมประเมินค่ารายปี 
 3)  แจ้งการประเมินตามแบบ ภ.ร.ด. 8  ให้แก่ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีทราบทุกราย 
 4)  แจ้งระเบียบการช าระภาษีให้ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินทราบ 
 
 อัตราคา่ปรับ/เงนิเพิ่มและบทก าหนดโทษกรณชี าระภาษเีกนิระยะเวลาที่ก าหนด 
กรณีการช าระภาษีเกินระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งการประเมิน ผู้ช าระภาษีต้องเสียเงินเพ่ิมตาม

สัดส่วนที่กฎหมายก าหนด ต่อไปนี้ 
 - ไม่เกิน 1  เดือนนับตั้งแต้พ้นก าหนดเวลา    ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างช าระ 
 - ไม่เกิน 2 เดือนนับตั้งแต่วันพ้นก าหนดเวลา ให้เพ่ิมร้อยละ 5ของภาษีท่ีค้างช าระ 
  - ไม่เกิน 4 เดือน นับตั้งแต่วันพ้นก าหนดเวลา ให้เพ่ิมร้อยละ 10 ของภาษีที่ค้างช าระ  

     -  ถ้าไม่ช าระภาษีและเงินเพ่ิมภายใน  4  เดือน  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ   นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง  มีหน้าที่ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลอดทรัพย์สินของผู้ค้างช าระภาษีได้ หรือ
จะให้ผ่อนช าระเป็น 3 งวดๆ ละเท่าๆกัน โดยต้องยื่นแบบแสดงความจ านงขอผ่อนช าระเป็นหนังสือภายใน 30 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
 

//////////////////// 
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2.  ภาษบี ารงุทอ้งที่      เป็นภาษีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปาน
กลางที่ดินและอัตราภาษีบ ารุงท้องที่ ซึ่งที่ดินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ ที่ดินเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดิน
และไม่จ าเป็นเจ้าของที่ดิน   ตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ได้แก่ที่ดินพระราชวัง 
ที่สาธารณะสมบัติ เป็นต้น ซึ่งต้องมีหน้าที่เสียภาษีท่ีดินในวันที่ 1  มกราคมของทุกปีและต้องช าระภาษีภายในเดือน
เมษายนของทุกปีท้ังนี้เจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ครอบครอง ที่ดิน ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  ( ภบท.5)      ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ภายในเดือนมกราคมของปีแรกท่ีมีการตีราคาปานกลางตามมาตรา14แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.  2508  

 
 ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
  เมื่อมีการส ารวจราคาปานกลางภาษีบ ารุงท้องที่ ก็จะท าการประเมินภาษีและแจ้งการประเมิน

ภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบภายในเดือนมีนาคม โดยแจ้งให้ประชาชนทราบ  ดังนี้ 
1.1  กรณีท่ีดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   แจ้งไปยังเจ้าของที่ดิน และประกาศตามสื่อ 

หรือช่องทางโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ   ประสานกับฝ่ายผู้ใหญ่บ้านและก านัน รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในแต่ละหมู่บ้าน  ท าการปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง พร้อมทั้ง
ส่งประกาศให้ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนทราบ  

 1.2 กรณีท่ีดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  แต่เจ้าของที่ดินอยู่นอกเขต จะท าหนังสือ
แจ้งไปยังที่อยู่เจ้าของที่ดินทราบ เป็นหนังสือของราชการเป็นรายบุคคล 

กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระภาษีท่ีทางไปรษณีย์ ตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารให้การรับรอง ก็
จะพิจารณาวันเวลาที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นส าคัญจากนั้นจะออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือจัดส่งให้ผู้ช าระไว้เป็นหลักฐาน  และ
หลักฐานที่ใช้ในการยื่นช าระภาษี ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการส ารวจดังนี้ 

 -  บัตรประจ าตัวประชาชน  ( ส าเนาบัตรประชาชน) 
 -  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน,บริษัท 
 -  หลักฐานการแสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน 
 -  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 
 -  หนังสือมอบอ านาจกรณีท่ีให้ผู้อ่ืนมากระท าการแทน 
 -  กรณีการเสียภาษีท่ีไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 สว่นที่มอบให้เจ้าของที่ดินหรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้ง

สุดท้ายมาด้วย 
 
 การช าระภาษีบ ารงุท้องที ่ 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องช าระภาษีตั้งแต่มกราคม – เมษายน ของทุกปี 
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในเวลาที่ก าหนด ให้เสียภาษีเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษี

บ ารุงท้องที่ เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้
ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพ่ิมตามร้อยละ 5 ของภาษีบ ารุงท้องที่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแบบแสดงรายการที่ดินไม่
ถูกต้องเสียเงินเพ่ิมร้อยละ 10     ของภาษีบ ารุงท้องที่     ที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีเจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไข
แบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานประเมินแจ้งการการประเมินแจ้งจ านวนเนื้อที่ของที่ดินที่ไม่ถูกต้อง
ต่อเจ้าพนักงานส ารวจ และแจ้งให้มีหน้าที่เสียภาษีเพ่ือเสียเพ่ิมอีก 1 เท่า ของภาษีบ ารุงท้องที่ท่ีประเมินเพิ่มเติม 
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- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเพ่ิมร้อยละ 24 ต่อปี (2% ต่อ
เดือน)  ของจ านวนเงินที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 

- หากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี เสียภาษีเกินกว่าที่ควรจะเสียมีสิทธิขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี โดยยื่นค าร้อง
ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 

-  
 ปัญหา/ขอ้จ ากดัของภาษบี ารงุท้องที่    รายได้จากภาษีบ ารุงท้องที่  ต่อไปภายหน้าท้องถิ่นไม่อาจพ่ึงพาได้

อีก  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระเบียบกฎหมาย  ซึ่งไม่สามารถพัฒนาให้เพ่ิมขึ้นได้อีก   เพราะข้อกฎหมายได้ก าหนดให้
มีการลดหย่อนส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนไร่/คน    ในเมื่อจ านวนคนเพ่ิมขึ้นและสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน แต่
ที่ดินเท่าเดิม เปลี่ยนแปลงเพียงผู้ครอบครองเท่านั้น  รายได้จากภาษีบ ารุงท้องที่นี้จะต้องสูญหายไปในที่สุด 

///////////////// 
 

3.   ภาษปีา้ย    การจัดเก็บภาษีป้าย เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องด าเนินการจัดเก็บจากป้าย 
ซึ่งอยู่ในเขตท้องถิ่นของตน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีป้าย โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติและแก้ไขเพ่ิมเติม พบับที่ 2 
  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่ เจ้าของป้าย กรณีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและหาตัวผู้เสียภาษีไม้
ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินไปยังผู้ครอบครองป้ายนั้น และให้ผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษี   
                             

 อัตราภาษปีา้ย 
 1.  ป้ายที่มีตัวอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท  ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร 
 2.  ป้ายที่มีตัวอักษรไทยปนอังษรต่างประเทศหรือเครื่องหมาย ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500ตาราง
เซนติเมตร 
 3.  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร เมื่อค านวณภาษีป้ายแล้วเสียต่ า
กว่า 200 บาท ให้เสียป้ายละ 200 บาท 
 ภาษีป้าย   เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ   ยี่ห้อ   หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบกิจการเพ่ือหารายได้ ไม่
ว่าแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนสลักจารึกหรือท าให้ปรากฏ และไม่เป็น
ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้ายได้แก่ 
 -  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพเพ่ือโฆษณา 
 -  ป้ายที่แสดงไว้หน้าสินค้า หรือสิ่งห่อหุ้ม หรือสิ่งบรรจุสินค้า 
      -  ป้ายที่แสดงไว้บริเวณงานท่ีจัดขึ้นเป็นครั้งคราว 
 -  ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 
        -  ป้ายที่แสดงไว้ในอาคารที่ใช้ประกอบการค้า หรือประกอบการอ่ืน หรือในอาคารที่ซึ่งเป็นรโหฐานทั้งนี้
เพ่ือหารายได้และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ในกฎหมายกระทรวง 
 -  ป้ายของส่วนราชการกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
 -  ป้ายขององค์การที่จัดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นๆ และหน่วยงานที่น าส่งรัฐ 
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 -  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 -  ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาที่แสดงไว้ ณ 
อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
 -  ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตนเอง 
 -  ป้ายของวัดหรือผู้ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะเพพาะ 
 -  ป้ายสมาคมหรือมูลนิธิ 
 -  ป้ายที่ก าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ ป้ายแสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล  รถบดถนน  หรือรถ
แทรคเตอร์  รถจักรยานยนต์    ป้ายที่ติดตั้งไว้ที่ล้อเลื่อน  ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะ  นอกเหนือจาก
ข้างต้น ซึ่งมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  
     

 ขั้นตอนการช าระภาษปี้าย 
  การเตรียมการกอ่นการจัดเกบ็ภาษี 

1)   จัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย 
2)   จัดท าค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่    พนักงานเก็บภาษี   และ พนักงานประเมิน   ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
3)  ส ารวจตรวจสอบทะเบียนผู้เสียภาษีเดิมและส ารวจผู้ช าระภาษีรายใหม่เพ่ิมเติม เตรียมแบบฟอร์ม

ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษี 
4) แนะน าขั้นตอน  กระบวนการช าระภาษี    เมื่อมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีสอบถาม 
5)   ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีป้ายตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  โดยท าป้ายประชาสัมพันธ์   

ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน   ประชาสัมพันธ์โดยท าสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดท าประกาศ 
 
 การปฏบิตัิงานการจดัเกบ็ภาษีปา้ย 

          ท าหนังสือแจ้งการประเมิน  (ภ.ป.3)  ให้เจ้าของป้ายทราบ  เพ่ือให้น าเงินมาช าระภายในวันที่15 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 

 ผูท้ี่มหีนา้ทีเ่สยีภาษ ีไดแ้ก่ 
 1)  เจ้าของป้าย 
 2)  กรณีไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ให้ถือ
ว่าที่ครอบครองป้ายเป็นผู้เสียภาษีป้าย    ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายได้ให้ถือว่าเจ้าของผู้ปกครองอาคารหรือ
ที่ดินที่ป้ายนั้นหรือแสดงอยู่เป็นผู้เสียภาษีป้ายตามล าดับ เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายพร้อม
หลักฐาน ก็ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกแบบพิมพ์ กรณีผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีด้วยตนเองผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระ
ภาษีด้วยวิธีการต่อไปนี้ 
 -  ทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน 
 -  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 -  ช าระเป็นเงินสดหรือผ่อนช าระ ตั้งแต่  3,000 บาท ขึ้นไป โดยสามารถผ่อนได้ 3 งวด ๆ  ละเท่า ๆ กัน ซึ่งผู้
มีหน้าที่เสียภาษีต้องท าหนังสือแจ้งความจ านงก่อนครบเวลาการช าระภาษี  
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 เงนิเพิม่จากผูท้ีช่ าระภาษเีกนิก าหนดเวลา  
       -   ถ้าช าระภาษีไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันพ้นก าหนด ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างช าระ 
       -   กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในก าหนด คิดเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ราคาภาษีป้ายเว้นแต่เจ้าของป้ายได้
ยื่นแบบแสดงรายการก่อนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ  ให้เสียร้อยละ 5 ของค่าภาษี 
       -  กรณียื่นแบบไม่ถูกต้อง ข้อความเป็นเท็จ คิดเงินเพ่ิมร้อยละ 10 ของค่าภาษีเว้นแต่เจ้าของป้ายมาขอแก้ไข
ก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งประเมินไป 
       -  กรณีไม่ช าระภาษีป้ายภายในก าหนดคิดเงินเพ่ิมร้อยละ 2 ต่อเดือนของราคาค่าภาษีป้าย 
                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมีสิทธิอุทธรณ์ได้เมื่อรับแจ้งการประเมินตาม ภ.ป. 3 แล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้
อุทธรณ์ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง    ภายใน   30   วัน   นับแต่วันที่ได้แจ้ง 
การประเมิน  การขอคืนภาษีป้ายเมื่อเห็นว่าไม่ถูกต้อง    ต้องขอคืนภายใน   1 ปี นับแต่วันเสียภาษีป้ายแล้วนั้น 
 

 การบงัคบัจัดเก็บภาษี 
    -   ตรวจสอบทะเบียน ข้อมูล รายชื่อผู้ค้างช าระภาษี 
    -   ท าหนังสือแจ้งเตือนให้ไปช าระภาษี 
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ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิม่เติมได้ทีส่่วนการคลงั (งานจัดเกบ็รายได้) 
โทรศัพท ์ 0-4448-2500 

 

 

สงสยัการทจุรติ/เจา้หนา้ทีไ่มส่ภุาพ  ตดิตอ่โดยตรง 
นายจ่ง  สัตยารัฐ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 081-9779436    

หรือ จสท.ปราโมทย์  เดชขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง     
 

 
 


