
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การเก็บภาษธีุรกจิเฉพาะ ภาษมีลูคา่เพิม่ คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตขาย
สรุาและคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตในการเลน่การพนนั พ.ศ. 2542 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่าสะทอ้น อําเภอพุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ขอ้ 4 ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีธรุกจิเฉพาะตามประมวลรัษฎากรซึง่สถานประกอบการตัง้อยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เสยีภาษี
ธรุกจิเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละสบิของภาษีธรุกจิเฉพาะทีเ่รยีกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
 
ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีธรุกจิเฉพาะ ชําระภาษีธรุกจิเฉพาะทีเ่พิม่ขึน้ตามวรรคหนึง่ใหเ้จา้หนา้ทีพ่รอ้มกับการชําระภาษีธรุกจิเฉพาะ
ตามประมวลรัษฎากร 
 
กรณีการขายอสงัหารมิทรัพยเ์ป็นทางคา้หรอืหากําไร ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีชําระภาษีธรุกจิเฉพาะทีเ่พิม่ขึน้ตามวรรคหนึง่ต่อ
พนักงานเจา้หนา้ทีผู่ร้ับจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมนัน้ 
 
ขอ้ 5 ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีธรุกจิเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึง่ไดซ้ือ้ขายหรอืใหบ้รกิารในเขตองคห์ารบรหิารสว่นตําบลเสยี
ภาษีมลูคา่เพิม่ เพิม่ขึน้จากอัตราทีเ่รยีกเก็บตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้ 
 
(๑) ในกรณีทีป่ระมวลรัษฎากรเรยีกเก็บภาษีมลูค่าเพิม่ในอัตรารอ้ยละศนูย ์ใหเ้รยีกเก็บในอัตรารอ้ยละศนูย ์
 
(๒) ในกรณีทีป่ระมวลรัษฎากรเรยีกเก็บภาษีมลูค่าเพิม่ในอัตราอืน่ ใหเ้รยีกเก็บหนึง่ในเกา้ของอัตราภาษีมูลคา่เพิม่ทีเ่รยีกเก็บตาม
ประมวลรัษฎากร 
 
ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีมลูค่าเพิม่ ชําระภาษีมลูคา่เพิม่ขึน้ตามวรรคหนึง่ใหเ้จา้หนา้ทีพ่รอ้มกับการชําระภาษีมลูคา่เพิม่ตามประมวล
รัษฎากร 
 
ขอ้ 6 ใหผู้ไ้ดร้ับอนุญาตขายสรุาตามกฎหมายว่าดว้ยสรุาซึง่รา้นขายสรุาตัง้อยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เสยีคา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสรุาเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละสบิของคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บตามกฎหมายว่าดว้ยสรุา 
 
ใหผู้ไ้ดร้ับอนุญาตขายสรุา เสยีคา่ธรรมเนียมทีเ่พิม่ขึน้ตามวรรคหนึง่ พรอ้มกับการเสยีค่าธรรมเนียมใบอนญุาตขายสรุาตาม
กฎหมายว่าดว้ยสรุา 
 
ขอ้ ๗ ใหผู้ไ้ดร้ับอนุญาตใหม้กีารเลน่การพนันตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนันซึง่สถานทีเ่ลน่การพนันอยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล เสยีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลน่การพนันเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละสบิของคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บตามกฎหมายว่าดว้ยการ
พนัน 
 
ใหผู้ไ้ดร้ับอนุญาตใหม้กีารเลน่การพนัน เสยีคา่ธรรมเนียมทีเ่พิม่ขึน้ตามวรรคหนึง่ พรอ้มกับการเสยีคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตในการ
เลน่การพนันตามกฎหมายวา่ดว้ยการพนัน 
 
ขอ้ ๘ การจัดเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมตามขอ้ ๔ ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ และขอ้ ๗ มอบใหส้ว่นราชการซึง่มหีนา้ทีจั่ดเก็บภาษีและ
คา่ธรรมเนียมเรยีกเก็บแทน ดังนี้ 
 
(๑) ภาษีธรุกจิเฉพาะ ตามขอ้ ๔ มอบใหก้รมสรรพากร สําหรับภาษีธรุกจิเฉพาะสําหรับกจิการขายอสงัหารมิทรัพยเ์ป็นทางคา้หรอื
หากําไรตามมาตรา 91/2 (2) แหง่ประมวลรัษฎากรมอบใหส้ว่นราชการมหีนา้ทีจั่ดเก็บภาษีเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
 
(๒) ภาษีมลูคา่เพิม่ ตาม ขอ้ ๕ มอบใหก้รมสรรพากร 
 
(๓) คา่ธรรมเนียมใบอนุญาต ตามขอ้ ๕ มอบใหก้รมสรรพสามติ 
 
(๔) คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลน่การพนัน ตามขอ้ ๗ มอบใหก้รมการปกครอง 



 
ขอ้ ๙ เมือ่กรมสรรพากรและกรมทีด่นิซึง่ไดร้ับมอบใหเ้รยีกเก็บภาษีแทนตามขอ้ ๘ เรยีกเก็บภาษีเพือ่องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
และไดห้ักคา่ใชจ่้ายตามอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยรายไดอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแลว้ 
ใหส้ง่มอบภาษีธรุกจิเฉพาะและภาษีมลูคา่เพิม่ทัง้จํานวนแกก่ระทรวงมหาดไทยเพือ่ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดสรรเงนิ
ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีธรุกจิเฉพาะใหแ้กร่าชการสว่นทอ้งถิน่ตอ่ไป 
 
ขอ้ 10 เมือ่กรมสรรพสามติและกรมการปกครอง ซึง่ไดร้ับมอบใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมแทนตามขอ้ ๘ เรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
เพือ่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลและไดห้ักค่าใชจ่้ายตามอัตราทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงแลว้ ใหส้ง่มอบคา่ธรรมเนียมทัง้จํานวนแก่
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
 
ขอ้ ๑๑ แบบพมิพ ์หลักเกณฑ ์วธิกีารยืน่แบบและการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมตามขอ้บังคับตําบลนี้ ใหเ้ป็นไปตามทีส่ว่น
ราชการตามขอ้ ๘ กําหนด 
 
ขอ้ ๑๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนไมชํ่าระภาษีและค่าธรรมเนียมตามขอ้ ๔ ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ และขอ้ ๗ ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้รอ้ยบาท 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่าสะทอ้น  อ.พุนพนิ จ.สรุาษฎรธ์านี 
84130 
โทร/โทรสาร 077-294094 เว็บไซต ์www.tasaton.go.th 
อเีมลล ์tasaton_city@hotmail.com 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 0 - 
 
ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ไมม่ขีอ้มลูขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่ับผดิชอบ 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 
ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

2) คา่สําเนาเอกสาร A4 
(หมายเหต:ุ (คา่สําเนาเอกสารคดิตามจํานวนหนา้ทีสํ่าเนาเอกสาร) 
))  

 คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทา่สะทอ้น  อ.พุนพนิ จ.สรุาษฎรธ์านี 84130 
โทร/โทรสาร 077-294094 เว็บไซต ์www.tasaton.go.th 
อเีมลล ์tasaton_city@hotmail.com 
))  



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การเก็บภาษีธรุกจิเฉพาะ ภาษีมลูคา่เพิม่ คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตขายสรุาและคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตในการ
เลน่การพนัน พ.ศ. 2542  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่าสะทอ้น อําเภอพุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทา่สะทอ้น อําเภอพุนพนิ จังหวัดสรุาษฎรธ์านี 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อืน่ๆ (เชน่ การออกผลการวเิคราะห ์/ ใหค้วามเห็นชอบ) 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ขอ้บังคับองคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่าสะทอ้น เรือ่ง การเก็บภาษีธรุกจิเฉพาะ ภาษีมูลคา่เพิม่ คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สรุาและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลน่การพนัน พ.ศ. 2542  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: ไม่ไดกํ้าหนด 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สําเนาคูม่อืประชาชน] การเก็บภาษีธรุกจิเฉพาะ ภาษีมลูค่าเพิม่ คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สรุาและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลน่การพนัน พ.ศ. 2542 อบต.ท่าสะทอ้น 05/08/2558 15:17 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่


