
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบังคับตาํบล 
เร่ือง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 

และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน 
พ.ศ. ๒๕๔๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ องคการบริหารสวน
ตําบลสนามจันทรออกขอบังคับไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
นายอําเภอบานโพธิ์ ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับตําบล เร่ือง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน 
พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 
ขอ ๒  ขอบังคับตําบลนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๒ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในขอบังคับตําบลนี้ 
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ผูมีอํานาจและหนาที่จัดเก็บภาษีธุรกิจ

เฉพาะและภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
 
ขอ ๔  ใหผูมีหนาที่ เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถาน

ประกอบการตั้งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นอีกรอยละสิบของ
ภาษีธุรกิจเฉพาะที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 

ใหผูมีหนาที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ชําระภาษีธุรกิจเฉพาะที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง 
ใหเจาหนาที่พรอมกับการชําระภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร 

กรณีการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางการคาหรือหากําไร ใหผูมีหนาที่เสียภาษี
ชําระภาษีธุรกิจเฉพาะที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง ตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมนั้น 

 
ขอ ๕  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งไดซื้อ ขายหรือ

ใหบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสียภาษีมูลคาเพ่ิมเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บ ตาม
ประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ให
เรียกเก็บในอัตรารอยละศูนย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๓๒ ง/หนา ๒๙๑/๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอื่น ใหเรียกเก็บ
หนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่เรียกเก็บ ตามประมวลรัษฎากร 

ใหผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพ่ิม ชําระภาษีมูลคาเพ่ิมที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให
เจาหนาที่พรอมกับการชําระภาษีมูลคาเพ่ิม ตามประมวลรัษฎากร 

 
ขอ ๖  ใหผูไดรับอนุญาตขายสุรา ตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรายขายสุราตั้งอยู

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราเพิ่มขึ้นอีกรอยละสิบของ
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตามกฎหมายวาดวยสุรา 

ใหผูไดรับอนุญาตขายสุราเสียคาธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง พรอมกับ
การเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ตามกฎหมายวาดวยสุรา 

 
ขอ ๗  ใหผูไดรับอนุญาตใหมีการเลนการพนัน ตามกฎหมายวาดวยการพนัน ซึ่ง

สถานที่เลนการพนันอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลน
การพนันเพิ่มขึ้นอีกรอยละสิบของคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตามกฎหมายวาดวยการพนัน 

ใหผูไดรับอนุญาตใหมีการเลนการพนัน เสียคาธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้นตามวรรค
หนึ่ง พรอมกับการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน ตามกฎหมายวาดวยการพนัน 

 
ขอ ๘  การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ มอบให

สวนราชการซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเรียกเก็บแทน ดังนี้ 
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามขอ ๔ มอบใหกรมสรรพากร สําหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ 

สําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แหงประมวล
รัษฎากร มอบใหสวนราชการที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร 

(๒) ภาษีมูลคาเพ่ิมตามขอ ๕ มอบใหกรมสรรพากร 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามขอ ๖ มอบใหกรมสรรพสามิต 
(๔) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามขอ ๗ มอบใหกรมการ

ปกครอง 
 
ขอ ๙  เมื่อกรมสรรพากรและกรมที่ดินซึ่งไดรับมอบใหเรียกเก็บภาษีแทนตามขอ 

๘ เรียกเก็บภาษีเพ่ือองคการบริหารสวนตําบลและไดหักคาใชจายตามอัตราที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมาย วาดวยรายไดองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหสงมอบ
ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลคาเพ่ิมทั้งจํานวนแกกระทรวงมหาดไทย เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 
วาดวยการจัดสรรเงินภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกราชการสวนทองถ่ินตอไป 

 
ขอ ๑๐  เมื่อกรมสรรพาสามิตและกรมการปกครองซึ่งไดรับมอบใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมแทนตามขอ ๘ เรียกเก็บคาธรรมเนียม เพ่ือองคการบริหารสวนตําบลและไดหักคา
ใหจายตามอัตราที่กําหนดใหกฎกระทรวงแลว ใหสงมอบคาธรรมเนียมทั้งจํานวนแกองคการ
บริหารสวนตําบล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ขอ  ๑๑   แบบพิมพหลักเกณฑ  วิธีการยื่นแบบและการชํ าระภาษีและ

คาธรรมเนียมตามขอบังคับตําบลนี้ ใหเปนไปตามที่สวนราชการตามขอ ๘ กําหนด 
 
ขอ ๑๒  ผูใดฝาฝนไมชําระภาษีและคาธรรมเนียมตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ 

๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
ขอ ๑๓  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทรเปนผู

รักษาการตามขอบังคับตําบลนี้ และมีอํานาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับ
ตําบลนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สมเจตน  บญุชวย 

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสนามจันทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓ เมษายน ๒๕๕๒ 

 


