
 หนา   ๒๔๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอบัญญตัิองคการบริหารสวนจังหวดันครราชสีมา 
เรื่อง   การเกบ็ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  (๑)  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติ 

องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  โดยความเห็นชอบของ 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาและผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง   

การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวดั  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  วาดวยการเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร 

สวนจังหวัด  จากสถานคาปลีกในเขตจังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๒) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  วาดวยการเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร 

สวนจังหวัด  จากสถานคาปลีกในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๓) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  วาดวยการเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร 

สวนจังหวัด  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๔) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  วาดวยการเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร 

สวนจังหวัด  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

(๕) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  วาดวยการเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร 

สวนจังหวัด  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศและระเบียบปฏิบัติอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
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ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
“ภาษี”  หมายความวา  ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดที่เรียกเก็บตามขอบัญญัตินี้ 
“สินคา”  หมายความวา  น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน  น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน   

กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต  ยาสูบชนิดบุหรี่ซกิาแรตและบุหรี่ซิการ 
“การคาในเขตจังหวัด”  หมายความวา  การคาสงหรือคาปลีกสินคาภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา   

แตไมรวมถึง  การคาที่มีหลักฐานแสดงวาไดซื้อหรือรับสินคาจากผูประกอบการที่ไดจดทะเบียนสถานการคา 
และเสียภาษีถูกตองครบถวนแลว 

“ผูประกอบการ”  หมายความวา  เจาของหรือผูจัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ของการคาในเขตจังหวัด 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  และขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง 

“องคการบริหารสวนจังหวัด”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
“ภาษีอากรคางชําระ”  หมายความวา  ภาษีตามขอบัญญัตินี้ท่ีมิไดย่ืนแบบรายการภาษีพรอมกับ 

ชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้  และภาษีท่ีชําระไวไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาด 
ทําใหจํานวนภาษีท่ีตองเสียขาดไป 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 
และมีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่ง  เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดแลว  ใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

ขอความทั่วไป 
 

 

ขอ ๖ ภาษีตามขอบัญญัตินี้  ใหอยูในอํานาจหนาที่และการควบคุมขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ขอ ๗ ใหผูประกอบการดังตอไปนี้  เปนผูมีหนาที่เสียภาษีตามอัตราที่กําหนดในหมวด  ๒   

ของขอบัญญัตินี้  ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีเกิดขึ้น 
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(๑) ผูประกอบการคลังน้ํามัน  ท่ีคาสงหรือคาปลีกน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน  น้ํามันดีเซล 

และน้ํามันที่คลายกัน  ใหกับสถานีบริการน้ํามัน  ผูประกอบอุตสาหกรรม  หรือผูบริโภค  ภายในเขต 

จังหวัดนครราชสีมา 

(๒) ผูประกอบการคลังกาซ  ท่ีคาสงหรือคาปลีกกาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต   

ใหกับสถานีบริการกาซ  ผูประกอบอุตสาหกรรม  หรือผูบริโภค  ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

(๓) ผูประกอบการที่ เปนตัวแทนคาสงหรือคาปลีกน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน   

น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน  หรือกาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต  ภายในเขต 

จังหวัดนครราชสีมา  แตไมรวมถึง  การคาของตัวแทนที่มีหลักฐานแสดงวาไดซื้อหรือรับน้ํามันหรือกาซ 

จากคลังน้ํามัน  หรือคลังกาซ  หรือสถานีบริการน้ํามัน  หรือสถานีบริการกาซ  ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ท่ีไดจดทะเบียนสถานการคาและเสียภาษีถูกตองครบถวนแลวโดยตลอด 

(๔) ผูประกอบการนอกจาก  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ท่ีคาสงหรือคาปลีกน้ํามันเบนซินและน้ํามัน 

ท่ีคลายกัน  น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน  และกาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต   

ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา  แตไมรวมถึง  การคาน้ํามันหรือการคากาซที่ผูประกอบการมีหลักฐานแสดงวา 

ไดซื้อหรือรับน้ํามันหรือกาซจากคลังน้ํามันหรือคลังกาซ  หรือสถานีบริการน้ํามันหรือสถานีบริการกาซ   

หรือผูประกอบการที่เปนตัวแทนตาม  (๓)  ภายในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ไดจดทะเบียนสถานการคา 

และเสียภาษีถูกตองครบถวนแลว 

(๕) ผูประกอบการคาสงหรือคาปลีกยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ  ภายในเขต 

จังหวัดนครราชสีมา  แตไมรวมถึง  ผูประกอบการที่มีหลักฐานแสดงวาไดซื้อหรือรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต 

หรือบุหรี่ซิการ  จากผูประกอบการภายในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ไดจดทะเบียนสถานการคาและ 

เสียภาษีแลว 

ขอ ๘ ความรับผิดในอันจะตองเสียภาษีของการคาในเขตจังหวัดมี  ดังนี้ 

(๑) การคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน  น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน  กาซปโตรเลียม 

ท่ีใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตใหเกิดขึ้นในเวลาที่จําหนาย  ท้ังนี้  เฉพาะตามปริมาณที่จําหนายใหแก 

ผูทําการคาหรือผูบริโภคภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา  และตามปริมาณที่ไมมีหลักฐานแสดงไดวา 

มีการเสียภาษีตามขอบัญญัตินี้ถูกตอง  ครบถวนแลว 

(๒) การคายาสูบใหเกิดขึ้นในเวลาที่ไดรับมอบสินคายาสูบเขาไวในสถานการคายาสูบ 
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ขอ ๙ กําหนดเวลาตาง ๆ  ท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ถาผูมีหนาที่ตองปฏิบัติมีเหตุจําเปน 
จนไมสามารถปฏิบัติตามกําหนดเวลาได  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งขยายหรือ 
เลื่อนกําหนดเวลาออกไปไดตามความจําเปนแกกรณ ี

ขอ ๑๐ หนังสือเรียก  หนังสือแจงใหเสียภาษี  หรือหนังสืออื่นที่มีถึงบุคคลใด  เพ่ือปฏิบัติการ 
ตามขอบัญญัตินี้  ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
นําไปสง  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักงานของบุคคลนั้นในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือ 
ในเวลาทําการของบุคคลนั้น  ถาไมพบผูรับ  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับ  จะสงใหแกบุคคลใด 
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได 

ถาไมสามารถสงหนังสือตามวิธีในวรรคหนึ่งได  จะกระทําโดยวิธีปดหนังสือนั้นในที่ซึ่งเห็นไดงาย   
ณ  สํานักงาน  สถานการคา  หรือถิ่นที่อยูของผูรับนั้น  หรือโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพทองถิ่น 
ท่ีจําหนายเปนปกติในทองถิ่นนั้นก็ได 

เมื่อไดปฏิบัติการตามวิธีการดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว  ใหถือวาผูรับไดรับ 
หนังสือนั้นแลว 

หมวด  ๒ 

อัตราภาษีท่ีเรียกเก็บ 
 

 

ขอ ๑๑ อัตราภาษีท่ีเรียกเก็บใหเปน  ดังนี้ 

(๑) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน  น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน 

 (๑.๑) อัตราลิตรละ  ๑.๕๐  สตางค  ต้ังแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  จนถึงวันที่   

๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 (๑.๒) อัตราลิตรละ  ๒.๕๐  สตางค  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จนถึง 

วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 (๑.๓) อัตราลิตรละ  ๓.๕๐  สตางค  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

(๒) กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต   

 (๒.๑) อัตรากิโลกรัมละ   ๑.๕๐  สตางค  ต้ังแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  จนถึงวันที่   

๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
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 (๒.๒) อัตรากิโลกรัมละ  ๒.๕๐  สตางค  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 (๒.๓) อัตรากิโลกรัมละ  ๓.๕๐  สตางค  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
เปนตนไป 

(๓) ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต  และบุหรี่ซิการ  อัตรามวนละ  ๙.๓๐  สตางค 

หมวด  ๓ 
การจดทะเบียน 

 

 

ขอ ๑๒ ใหผูประกอบการจดทะเบียนสถานการคาตอพนักงานเจาหนาที่  ภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับหรือภายในสามสิบวัน  นับแตวันเริ่มดําเนินการการคาในเขตจังหวัด   
แลวแตกรณีใดจะเกิดกอน  ตามแบบที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  ณ  องคการบริหารสวนจังหวัด 
แหงทองที่ท่ีสถานการคาตั้งอยู  หรือสถานที่อื่นตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 

ใหถือวาใบอนุญาตขายยาสูบหรือนําออกแสดงเพื่อขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต  หรือบุหรี่ซิการ   
ท่ีเจาพนักงานกรมสรรพสามิตออกใหเปนทะเบียนสถานการคาตามวรรคหนึ่งดวย 

ขอ ๑๓ เมื่อผูประกอบการไดย่ืนคําขอจดทะเบียนสถานการคาโดยถูกตองแลว  ใหนายก 
องคการบริหารสวนจังหวัดออกใบทะเบียนสถานการคาให 

ขอ ๑๔ ผูประกอบการตองแสดงใบทะเบียนสถานการคาไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย   
ณ  สถานการคาหรือสํานักงาน 

ขอ ๑๕ เมื่อผูประกอบการจะยายสถานการคา  หรือเลิก  หรือโอนกิจการ  ใหแจงการยาย   
หรือเลิก  หรือโอนกิจการตามแบบที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  ณ  องคการบริหารสวนจังหวัด 
แหงทองที่ท่ีสถานการคาตั้งอยู  หรือสถานที่อื่นตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  กอนวันยาย   
หรือเลิก  หรือโอนกิจการไมนอยกวาสิบหาวัน 

หมวด  ๔ 
การยื่นแบบรายการภาษีและการชําระภาษี 

 

 

ขอ ๑๖ ใหผูประกอบการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
พรอมกับชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีสถานการคาตั้งอยู  หรือสถานที่อื่นตามที่องคการบริหาร 
สวนจังหวัดกําหนด  ภายในวันที่ย่ีสิบของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะตองเสียภาษีเกิดขึ้น 



 หนา   ๒๔๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เศษของหนึ่งบาทของภาษีท่ีตองชําระตามวรรคหนึ่งใหปดทิ้ง 

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมินภาษีเปนหนังสือตอผูมีหนาที่เสียภาษี   

ใหผูมีหนาที่เสียภาษีชําระภาษีภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับแจง 

หมวด  ๕ 

อํานาจพนักงานเจาหนาที่ 
 

 

ขอ ๑๘ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ประเมินภาษี  เบี้ยปรับ  และเงินเพิ่ม  ตามขอบัญญัตินี้จากผูมีหนาที่เสียภาษี  เมื่อผูมีหนาที่ 

เสียภาษีมิไดย่ืนแบบรายการภาษีภายในเวลาที่ขอบัญญัตินี้กําหนด  หรือผูมีหนาที่เสียภาษีย่ืนแบบรายการภาษีไว 

ไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาด  ทําใหจํานวนภาษีท่ีตองเสียขาดไป  หรือผูมีหนาที่เสียภาษีไมปฏิบัติตาม 

หนังสือเรียกหรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่  หรือไมยอมตอบคําถามของพนักงานเจาหนาที่อันเปนสาระสําคัญ 

เกี่ยวกับการประเมินภาษีโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือไมสามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคํานวณภาษี 

เมื่อประเมินแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมินเปนหนังสือตอผูมีหนาที่เสียภาษี 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผูประกอบการหรือบุคคลใดที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือ 

ใหสงบัญชี  เอกสาร  หลักฐาน  หรือสิ่งอื่นที่จําเปน  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้   

ตองใหเวลาบุคคลนั้นไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น 

หมวด  ๖ 

บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ 
 

 

ขอ ๑๙ ใหผูประกอบการทําบัญชีประจําวันและงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินคา 

ท่ีจําหนายตามแบบที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  หรือตามแบบที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

อนุมัติใหใชเปนบัญชีประจําวันและงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินคาที่จําหนายได  เนื่องจาก 

มีสาระสําคัญครบถวนเชนเดียวกับที่กําหนดในแบบที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 



 หนา   ๒๔๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

บัญชีประจําวันตามวรรคหนึ่ง  ใหทําใหแลวเสร็จภายในสามวัน  นับแตวันที่มีเหตุท่ีจะตองลง
รายการนั้นเกิดขึ้น  และใหเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาปท่ีสถานการคาพรอมทั้งเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีดังกลาว 

งบเดือนตามวรรคหนึ่ง  ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  องคการบริหารสวนจังหวัดแหงทองที่
ท่ีสถานการคาตั้งอยู  หรือสถานที่อื่นตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด  ภายในวันที่ย่ีสิบของ
เดือนถัดไป 

การทําบัญชีประจําวันและงบเดือนตามขอบัญญัตินี้  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะ
อนุญาตใหกระทําโดยใชเครื่องจักรหรือเครื่องกลหรอืวิธีใด ๆ  ก็ได 

หมวด  ๗ 

การเปรียบเทียบคดี 
 

 

ขอ ๒๐ ใหความผิดตามขอบัญญัตินี้เปนความผิดที่เปรียบเทียบได  และใหนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  รองปลัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัด  และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งเปน 
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่มี 
การเปรียบเทียบ  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เงินคาปรับตามวรรคสอง  ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 

หมวด  ๘ 

เบ้ียปรับและเงินเพิ่ม 
 

 

ขอ ๒๑ ใหผูมีหนาที่เสียภาษีเสียเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตรา  ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีมิไดย่ืนแบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษีภายในกําหนดเวลา  ตามหมวด  ๔   

ไมวาจะไดจดทะเบียนสถานการคาไวแลวหรือไม  ใหเสียเบี้ยปรับอีกสองเทาของเงินภาษี 
(๒) ในกรณีท่ีไดย่ืนแบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษีไวไมถูกตองหรือมีขอผิดพลาด   

ทําใหจํานวนภาษีท่ีตองเสียขาดไป  ใหเสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทาของเงินภาษีท่ีเสียขาดไปนั้น 



 หนา   ๒๔๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูมีหนาที่เสียภาษีใดไมย่ืนแบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษีภายในกําหนดเวลา   
หรือชําระขาดจากจํานวนภาษีท่ีตองเสีย  ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ  ๑.๕  ตอเดือน  หรือเศษของเดือน 
ของเงินภาษีท่ีตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ  และการคํานวณเงินเพิ่มดังกลาวมิใหคิดทบตน 

เงินเพิ่มตามขอนี้  มิใหเกินกวาจํานวนภาษีท่ีตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ 
ขอ ๒๓ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  อาจงดหรือลดลงไดตามระเบียบที่องคการบริหารสวนจังหวัด 

กําหนด 
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  ใหถือเปนเงินภาษี 

หมวด  ๙ 
การบังคับชําระภาษีอากรคางชําระ 

 

 

ขอ ๒๔ การบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ  ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามมาตรา  ๗๐   
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

หมวด  ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

ขอ ๒๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ  ๑๒  หรือขอ  ๑๔  หรือขอ  ๑๕  หรือขอ  ๑๙   
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๒๖ ผูมีหนาที่เสียภาษีผูใดไมย่ืนแบบรายการภาษีเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง 
การเสียภาษ ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ขอ ๒๗ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ  ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ  นําพยานหลักฐานเท็จ 
มาแสดงหรือย่ืนบัญชีหรือเอกสารอันเปนเท็จ  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

หมวด  ๑๑ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๒๘ บรรดาขอบัญญัติท่ีใหยกเลิกตามขอ  ๓  แหงขอบัญญัตินี้  ใหยังคงใชบังคับไดตอไป 
เฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีท่ีคางอยูหรือท่ีพึงชําระกอนวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ 



 หนา   ๒๔๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๙ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกตามขอบัญญัติท่ีใหยกเลิกตามขอ  ๓  แหง 

ขอบัญญัตินี้  ใหคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ท้ังนี้  จนกวาจะไดมีประกาศ   

ระเบียบ  หรือคําสั่งที่ออกตามขอบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สําเริง  แหยงกระโทก 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 


