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ค าน า 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดหารายได้
เพ่ือน าเงินรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการตลอดถึงประชาชนทั่วไป            
ได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของการออกข้อบัญญัติ เพ่ือจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ และหน้าที่ในการยื่นแบบ
ช าระภาษีของผู้ประกอบการ  กองคลังจึงได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ตลอดถึงวิธีการและขั้นตอนในการ            
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติ         
ได้อย่างถูกต้อง ต่อไป 
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1.ชื่อเรื่อง    ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

2.ความเป็นมาและความส าคัญท่ีมาของการจัดท าองค์ความรู้ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความต้องการให้ผู้ประกอบการทุกราย มีความรู้เกี่ยวกับภาษีแต่ละ
ประเภท และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการถึงอ านาจหน้าที่ที่จะต้องช าระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เพ่ือไปด าเนินการอ านวยบริการสาธารณะให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี และสุดท้ายเพ่ือ            
ให้การจัดเก็บภาษีมีความโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกราย 

3.วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้อง
ช าระภาษีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3.เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ีบวกับสถานประกอบการทุกประเภท 
4.เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนการจัดเก็บรายได้ 
5.เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดท าโครงการต่างๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ 

4.กฏหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา 64 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขต
จังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้          
เป็น เชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพ่ิมข้ึนได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบ
สตางค ์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม  

(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ ราคาจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่า
เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคา สินค้าและป้องกันการผูกขาด มาตรา ๖๕ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดใน กฎกระทรวง มาตรา ๖๖ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม เพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทส าหรับในพ้ืนที่เขต จังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังต่อไปนี้  

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร  
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในการเสียภาษีอากรตาม

มาตรานี้เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการ นั้น  
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มาตรา ๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ก าหนด 
เป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรส าหรับในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยู่            
นอกเขต ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์  ให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์  

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด           
เก็บ หนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพ่ิมขึ้น              
ตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร  

มาตรา ๖๘ กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการถ้ากิจการนั้นอยู่ในพ้ืนที่                 
เขตจังหวัด ที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามกฎหมาย นั้นและบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่านั้นให้ถือเป็นรายได้
ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด  

มาตรา ๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือ 
ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบทีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

(1.)ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ
น้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังวัด โดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์ส าหรับ             
ก๊าซปิโตรเลียม 

(2.)ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดย                 
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

(3.)ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 23 
(4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้ หักส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดย
เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(4.)ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่
ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 

(5.)ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตามกฎหมาย           
ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 

(6.)ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(7.)อากรรังนกอีแอ่น ตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
(8.)ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ 20 ของค่าภาคหลวงแร่

ที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
(9.)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฏหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ 20          

ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
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(10.)ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรมตาม
กฏหมายว่าด้วยโรงแรม 

(11.)ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นและให้ตกเป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

(12.)ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือผู้ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 

(13.)รายได้อ่ืนตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5.ค านิยาม 

“ภาษ”ี หมายความว่า ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เรียกเก็บตามข้อบัญญัตินี้ 
“สินค้า” หมายความว่า น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซ

ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ บุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ 
“การค้า” หมายความว่า การค้าปลีกหรือการค้าส่งน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ

น้ ามัน  ที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์และยาสูบ 
“สถานการค้า” หมายความว่า 
(1) สถานีที่ค้าปลีกหรือค้าส่งน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือ 

ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ หรือคลังน้ ามันที่จ าหน่ายน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน 
น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานที่ค้าปลีกหรือค้าส่งน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน 
น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คลายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ซึ่งมีหลักฐานแสดงได้ว่าซื้อ
น้ ามันฯ หรือก๊าซปิโตรเลียมฯ จากสถานการค้าปลีกที่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว 

(2) ร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตขายหรือน าออกแสดงเพ่ือขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ์
ประเภทขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (ประเภท 3) ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และให้                
หมายรวมถึงร้านค้าที่ได้รับอนุญาตขายหรือน าแสดงออก เพ่ือขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ์ประเภท
ขายโดยไม่จ ากัดจ านวน (ประเภท 1) และประเภทขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน (ประเภท 2)  ตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งได้ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวนด้วย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง 

“ผู้ค้าปลีก” หมายความว่า เจ้าของ ผู้จัดการ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของสถาน
การค้า 

 “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
“ภาษีค้างช าระ” หมายความว่า ภาษีตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่มิได้ยื่นแบบ

รายการภาษีพร้อมช าระภาษี และท่ีช าระไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดท าให้ยอดที่ต้องช าระขาดไป 
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6.ขั้นตอนการช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 (1.)ผู้ช าระภาษีแจ้งความจ านงค์ขอช าระภาษีในแต่ละประเภท 
 (2.)เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 
 (3.)เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี ตามหลักฐานการจดทะเบียนของผู้ประกอบการ 
 (4.)ผู้ช าระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี เพ่ือยื่นขอช าระภาษี 
 (5.)เจ้าหน้าที่รับช าระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 

7.กิจกรรมในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 

(1.)การจัดท าแผนออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ที่งรายเก่าที่เข้าสู่ระบบแล้ว และผู้ประกอบการที่
เปิดกิจการใหม่ในพ้ืนที่ จังหวัดแพร่ 

(2.)การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระบวนการขั้นตอน การช าระภาษีของผู้ประกอบการแต่ละ
ประเภท 

8.วิธีการสู่ความส าเร็จ 

 (1.)แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ในแต่ละประเภท 
 (2.)มอบแผ่นพับการประชาสัมพันธ์ การยื่นและการช าระภาษีในแต่ละประเภท 
 (3.)มอบคู่มือ การให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแก่ผู้ประกอบการในแต่ละประเภท 

9.ระยะเวลา       1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

10.ตัวช้ีวัดสู่ความส าเร็จ 

 ผู้ประกอบการยื่นแบบและการช าระภาษีครบทุกราย และตรงตามก าหนดของการจัดเก็บภาษีในแต่ละ
ประเภท 

11.เป้าหมาย 

 (1.)ผู้ประกอบการสถานประกอบการน้ ามัน  มีจ านวน  86  ราย 
 (2.)ผู้ประกอบการสถานประกอบการยาสูบ  มีจ านวน    9  ราย 
 (3.)ผู้ประกอบการสถานประกอบการโรงแรม  มีจ านวน  98 ราย 
 
12.ผู้รับผิดชอบ     กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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13.ปัญหาและอุปสรรค 

 (1.)ปัญหาผู้ประกอบการเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการยื่นแบบฯ การช าระภาษี 
 (2.)ปัญหาผู้ประกอบการไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบ พระราชบัญญัติฯ เกี่ยวกับการบังคับใช้                 
การช าระภาษ ี
 (3.)ปัญหาผู้ประกอบการแบกรับภาษีหลายประเภท เช่น ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน 
และภาษีอ่ืนๆ 
 (4.)ปัญหาผู้ประกอบการอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลไม่สะดวกมายื่นแบบและช าระภาษีด้วยตนเอง 
 (5.)เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบ พระราชบัญญัติฯ การตีความ เกี่ยวกับการบังคับใช้
การช าระภาษ ี

14.แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้อ านวยความสะดวก โดยการน าข้อมูล แบบฟอร์มและความรู้
เกี่ยวกับการช าระภาษี ลงในเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถกรอกแบบและ
ยื่นแบบช าระภาษีผ่านระบบได้ 
 2.เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ืออ านวย           
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ 

 

 

******************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 


