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บทคดัย่อ 

การจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จากการเก็บภาษีจากน��ามันเบนซินและ
น��ามันที�คล้ายกัน รวมทั�งน��ามันดีเซลและน��ามันที�คล้ายกันศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเรื�องการจัดเกบ็ภาษี
บ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2553 จัดเกบ็ภาษีจากน��ามันเบนซินและน��ามันที�คล้ายกัน น��ามันดีเซล
และน��ามันที�คล้ายกนัในอตัราลิตรละ 4.54 สตางค์ โดยท�าการจัดเกบ็จากผู้ค้าในเขตจังหวัดอุดรธานี 

จากการศึกษาพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมี
รายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีอากรหรือจัดสรรภาษีอากรที�เหมาะสมรวมทั�งให้ท้องถิ�นมีอิสระทางการเงิน
และการคลังเพื� อความเป็นอิสระในการพัฒนาท้องถิ�นของตน ซึ�งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ���� ได้ให้อ�านาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการออกข้อบัญญัติจังหวัดเพื�อใช้บังคับใน
เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตนเอง เพื�อส่งเสริมให้มีการหารายได้เองพึ�งพารายได้จากรัฐบาลน้อยที�สดุ 
นอกจากนี�ยังส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอิสระทางการคลังในการน�ารายได้ที�จัดเกบ็ได้มาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ�น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจึงได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเรื�อง
การจัดเกบ็ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2553 เพื�อจัดเกบ็ภาษีอากรบ�ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้าประเภทน��ามันเบนซินและน��ามันที�คล้ายกัน น��ามันดีเซลและน��ามันที�คล้ายกัน โดยจัดเกบ็ใน
อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ เพื�อจัดหารายได้น�ามาพัฒนาท้องถิ�น อย่างไรกต็าม ผู้วิจัยพบว่าข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเรื�องการจัดเก็บภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2553 ยังมีข้อด้อย 
กล่าวคือ ขัดต่อหลักในการจัดเกบ็ภาษีอากรที�ดี โดยขัดต่อหลักความสะดวกในการจัดเกบ็ภาษี หลักความมี
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี และหลักงบประมาณที�ดีซึ�งมีการตั�งงบประมาณรายรับของการจัดเกบ็ภาษี
น��ามันที�สงูเกนิไป 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ดังนั�น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีควรท�าคู่มือปฏิบัติในการเสีย
ภาษี การรับช�าระภาษี วิธกีารช�าระภาษีที�ง่าย ขั�นตอนการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าที�ในการรับช�าระภาษีรวมทั�งให้
ความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีด้วย เพื�อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสามารถจัดเกบ็ภาษีได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยน�าเงินภาษีที�จัดเกบ็ได้จากภาษีน��ามันมาใช้ในการบริหารท้องถิ�นได้อย่างเตม็ที� ซึ�งจะสอดคล้องกับหลัก
ความสะดวกในการจัดเกบ็ภาษี หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 

นอกจากนี�  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีควรจัดท�างบประมาณรายรับของการจัดเก็บภาษี
น��ามันเบนซินและน��ามันที�คล้ายกันรวมทั�งน��ามันดีเซลและน��ามันที�คล้ายกัน ที�สมดุลกับรายรับจริงโดยประเมิน
รายรับที�ไม่สงูเกนิไปซึ�งสอดคล้องกบัหลักงบประมาณที�ดี 

 
ABSTRACT 

The Provincial Administration Organization (PAO) generates its income through tax collected 
from benzine and the like, including diesel oil and the like. The study focuses on Udon Thani PAO where 
the PAO ordinance in relation to PAO tax collection B.E. 2553 (2010) was issued in order to collect 
tax of benzine and the like, including diesel oil and the like at 4.54 Satang per liter from the distributors 
within Udon Thani province. 

The study found that the Constitution of Thailand empowers local administrative organization 
to generate its own income through tax system or proper tax allocation including finance independence 
to develop its own region. According to PAO Act B.E. 2540 (1997), PAO is authorized to issue an 
ordinance for governing within its province which encourages local authority to have its own sources of 
revenue and to be the least dependent on the government budget. It also provides PAO with the fiscal 
autonomy to utilize its revenue for local development.  

Udon Thani PAO has legislated the Udon Thani PAO Ordinance in relation to PAO tax 
collection B.E. 2553 (2010) to collect tax of benzine and the like, including diesel oil and the like at 
4.54 Satang per liter, earning its own revenue for local development. Nevertheless, the researcher found 
that the Udon Thani PAO Ordinance in relation to PAO tax collection B.E. 2553 (2010) is still deficient. 
The ordinance contradicts the efficient tax principles, to wit, the convenience of payment, the collection 
efficiency and effective budgeting because Udon Thani PAO has overestimated its income collected from 
oil tax. 

Therefore, the researcher suggests that Udon Thani PAO should amend and append Udon 
Thani PAO Ordinance in relation to PAO tax collection B.E. 2553 (2010) to be more explicit and 
unambiguous as well as providing guidance on tax payment and its procedures, officer’s operational 
procedures in receiving the tax and providing convenience to the taxpayer. Consequently, Udon Thani 
PAO would be able to collect the undiminished amount of oil tax and utilize it to the fullest capacity 
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which will be in accordance with the principles on convenience of tax payment and tax collection 
efficiency. 
In addition, Udon Thani PAO should prepare tax revenue budget, collected from benzine and the like, 
including diesel oil and the like, that balances with actual income without overestimating it which would 
be harmonious with effective budgeting principles. 
 

1. บทน�า 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเรื�องการจัดเกบ็ภาษีบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2553 ได้ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดเกบ็ภาษีจากน��ามันเบนซินและน��ามันที�
คล้ายกันรวมทั�งน��ามันดีเซลและน��ามันที�คล้ายกันในอัตราลิตรละ 4.54 สตางค์นั�น ซึ�งกฎหมายภาษีอากรที�ดี
ต้องสนับสนุนหรือสอดคล้องกับหลักการในการจัดเก็บภาษีอากรที�ดี กล่าวคือ ต้องสนับสนุนให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ�นได้รับรายรับจากการจัดเกบ็ภาษีอากรซึ�งจะน�าไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือน�ามาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ�น หรือการใช้จ่ายสาธารณะ ซึ�งสอดคล้องกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี หลักความ
สะดวกในการจัดเก็บภาษี รวมทั�งสอดคล้องกับหลักการปกครองส่วนท้องถิ�นในรูปแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที�ให้อ�านาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการออกข้อบัญญัติในการจัดเกบ็ภาษีน��ามันดังกล่าว 
นอกจากนี�  ประชาชนในท้องถิ�นต้องได้รับการบริการสาธารณะที�ดีด้วย  
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที�เกี �ยวขอ้ง 
หลักความสะดวกในการจัดเกบ็ภาษีมีแนวความคิดต้องการให้ภาษีอากรทุกประเภทควรเรียกเกบ็

ตามเวลา และตามวิธีที�สะดวกที�สุดแก่ผู้ที�มีหน้าที�เสียภาษีอากร เมื�อประชาชนมีภาระหน้าที�ต้องเสียภาษีอากร
ให้แก่รัฐ รัฐกค็วรอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีอากร รวมทั�งวิธีการจัดเกบ็ภาษีอากรนั�นกค็วรก�าหนดให้
ง่ายต่อการน�าเงินมาช�าระภาษีอากรและสถานที�เกบ็ภาษีอากรควรก�าหนดให้สะดวกแก่การเดินทางไปช�าระภาษี
อากร โดยควรมีการประชาสัมพันธ์หรือให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติตามวิธีการและขั�นตอนใน
การช�าระภาษีอากร  

หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต้องการให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร
ของฝ่ายเจ้าหน้าที�ผู้จัดเกบ็ภาษีอากรที�ต��า และต้องการให้ค่าใช้จ่ายในการปฏบิัติตามกฎหมายภาษีอากรของผู้
เสียภาษีอากรต��าด้วยเช่นกันเพื�อสามารถจัดเกบ็ภาษีได้อย่างเตม็เมด็เต็มหน่วย 

หลักงบประมาณที�ดีมีแนวความคิดที�ต้องการให้การจัดท�างบประมาณต้องค�านึงถึงหลักดุลยภาพ
เนื�องจากในการจัดท�างบประมาณต้องมีดุลยภาพเมื�อน�าเอารายรับรายจ่ายในแต่ละปีมารวมกันแล้ว ต้องมี
แนวโน้มที�จะได้ดุลยภาพ โดยในแต่ละปีสามารถตั�งงบประมาณไม่สมดุล ขาดหรือเกินดุลได้ แต่แนวโน้มระยะ
ยาวเมื�องบประมาณทั�งหมดรวมกันแล้วต้องได้ดุลภาพ เพื�อมิต้องมีหนี� สินมากหรือมีเงินคงคลังมากจนเกินไป
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และไม่น�ามาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมทั�งการด�าเนินการงบประมาณรายรับและรายจ่ายของ
แผ่นดินต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

หลักการคลังส่วนท้องถิ�นได้มีแนวความคิดที�ต้องการให้ท้องถิ�นมีอิสระทางการคลังมีระบบการ
จัดหารายได้และการจัดการรายจ่าย หรือที�เรียกว่าการจัดท�างบประมาณ เพื�อจัดท�าบริการสาธารณะตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ�น และการคลังของท้องถิ�นในส่วนที�เกี�ยวกับรายได้นั�น มีความส�าคัญต่อความ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมาก เพราะการมีรายได้เป็นตนเองจะท�าให้ท้องถิ�นสามารถใช้จ่ายเงินนั�นได้
อย่างอิสระ ซึ�งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นสามารถด�าเนินกิจการต่างๆ เพื�อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ�น
ได้ด้วยตนเองและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรกต็ามเมื�อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีรายได้เป็นของ
ตนเองแยกต่างหากจากส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นย่อมสามารถที�จะก�าหนดการใช้จ่ายจากรายได้
ดังกล่าวได้โดยอิสระและสามารถด�าเนินกิจการหรือริเริ�มด�าเนินกิจการต่างๆ ได้ตามที�ตนเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ�นโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสั�งการของ
ส่วนกลาง 

หลักการปกครองส่วนท้องถิ�นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีแนวความคิดที�ต้องการให้
ส่วนกลางการกระจายอ�านาจการปกครองไปยังส่วนท้องถิ�นโดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจหน้าที�
ตามตามที�บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รวมทั�งมีอ�านาจในการตรา
ข้อบัญญัติจังหวัดเพื�อใช้บังคับในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเกบ็ภาษี ตลอดถึงค่าธรรมเนียม
ต่างๆ รวมทั�งมีอ�านาจในการบริหารท้องถิ�นและจัดท�าบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตจังหวัด 

 

3. หลกักฎหมายเกี�ยวกบัภาษีอากรบ�ารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัตามกฎหมายไทยและ

กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 
�.� หลกักฎหมายเกี�ยวกบัภาษีอากรบ�ารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัตามกฎหมายไทย 

3.1.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นแต่ละประเภทต่างกมี็บทบัญญัติที�ให้อ�านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ�นเพื�อเป็นเครื�องมือในการจัดท�าบริการสาธารณะ การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ
ให้ส �าเร็จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี และเพื�อปฏิบัติภารกิจอื�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  อย่างไรก็ตามกฎ
ข้อบังคับหรือที�เรียกว่าข้อบัญญัติท้องถิ�นนี� มีลักษณะเป็นกฎหรือนิติกรรมทางปกครองที�มีผลบังคับเป็นการ
ทั�วไป หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ�น ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือบทบัญญัติอื�นที�มีผลบังคับเป็นการทั�วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ ซึ�งถือว่าข้อบัญญัติท้องถิ�นเป็นกฎหมายล�าดับรองประเภทหนึ�ง การที�ฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ�นได้ เนื�องมาจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ�นซึ�งเป็น
องค์กรกระจายอ�านาจมีภารกิจในการจัดท�าบริการสาธารณะเพื� อตอบสนองความต้องการหรือประโยชน์
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ส่วนรวมของท้องถิ�น โดยมีวัตถุประสงค์ส �าคัญคือเพื�อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและเพื�อให้การจัดท�าบริการ
สาธารณะระดับท้องถิ�นสามารถจัดท�าได้ตรงตามความประสงค์ที�แท้จริงของท้องถิ�น 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.���� ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ�นมี
เขตพื�นที�รับผิดชอบคลอมคลุมทั�งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั�งเพื�อบริการสาธารณประโยชน์ในเขต
จังหวัดตลอดทั�งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและอบต. รวมทั�งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ�นเพื�อไม่ให้
งานซ��าซ้อนและอ�านาจตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายได้ เพื� อท �า
กิจการในเขตจังหวัด 

3.1.2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื�อง การจัดเกบ็ภาษีอากรบ�ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2553 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.���� ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวีดอุดรธานี เรื�อง การจัดเกบ็ภาษีอากรบ�ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.���� ซึ�งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ออกข้อบัญญัติดังกล่าวเพื�อใช้ในการ
จัดเกบ็ภาษีอากรจากการสถานการค้าในเขตจังหวัดอุดรธานี เพื�อให้ มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรมรวมทั�งเพื� อเพิ�มพูนรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในการน�าไปใช้พัฒนาท้องถิ�นและ
อ�านวยบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตจังหวัด จึงมีความจ�าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี� ขึ�น โดยจัดเก็บภาษี
จากสถานค้าปลีกน��ามันในอัตราลิตรละ �.�� สตางค์  

 3.1.3 พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
พ.ศ. ���� 

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ�น 
พ.ศ. ���� โดยมีวัตถุประสงค์ให้ตั�งคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นขึ� นมา
เพื�อจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เพื�อให้กระจายอ�านาจเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและมีระยะเวลาที�แน่นอน และนอกจากนี� ยังก�าหนดอ�านาจและหน้าที�ในการจัดท�าบริการสาธารณะ
รวมทั�งมีการก�าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้เหมาะสมด้วย ซึ�งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจและหน้าที�ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื�อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ�น เช่น การจัดตั�งและดูแลระบบบ�าบัดน��าเสีย ก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล เป็นต้น นอกจากนี� ยัง
ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีอ�านาจในการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากรโดยมีรายได้จากภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมอีกด้วย  
3.2 หลกักฎหมายเกี�ยวกบัภาษีอากรบ�ารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัตามกฎหมายต่างประเทศ 

 3.2.1 สาธารณรัฐฝรั�งเศส 
กฎหมายของสาธารณรัฐฝรั�งเศส ได้มีการกระจายอ�านาจการปกครองไปยังท้องถิ�น เพื�อให้อ�านาจ

ท้องถิ�นในการจัดเกบ็ภาษีและการหารายได้เข้าท้องถิ�นด้วยตนเอง เพื�อน�าเงินมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ�น ซึ�งรายได้
จากภาษีอากรถือว่าเป็นรายได้หลักของท้องถิ�น และถือเป็นแหล่งรายได้ที�ส�าคัญอีกด้วย ท�าให้ท้องถิ�นมีความ
เป็นอิสระทางการคลัง ซึ�งสอดคล้องการคลังส่วนท้องถิ�น  
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 3.2.2 สหราชอาณาจักร 
กฎหมายของสหราชอาณาจักร ได้ก�าหนดให้ท้องถิ�นมีอ�านาจในการจัดเกบ็ภาษีและการหารายได้เข้า

ท้องถิ�นเช่นเดียวกัน ซึ�งท้องถิ�นมีความเป็นอิสระทางคลังโดยแหล่งรายได้ของท้องถิ�นใน สหราชอาณาจักรได้มา
จากภาษีอากรท้องถิ�น ซึ�งสอดคล้องการคลังส่วนท้องถิ�น เช่นกัน 

 

4. การวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีอากรบ�ารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัตามขอ้บญัญติั

ของ องคก์ารบริหารส่วนจังหวดัอุดรธานีจากการจัดเก็บภาษีจากสถานคา้ปลีกน��ามนั  
จากการที�ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี และหลักกฎหมายเกี�ยวกับภาษีอากรบ�ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวดังนี�  
4.1 หลกังบประมาณที�ดี  

หลักงบประมาณที�ดีต้องค�านึงถึงหลักดุลยภาพ เนื�องจากในการจัดท�างบประมาณรายรับต้องมีดุลย
ภาพเมื�อน�าเอารายรับรายจ่ายมารวมกันแล้ว แต่จากข้อมูลการประมาณการรายรับของการจัดเก็บภาษีจาก
สถานค้าปลีกน��ามัน จะเหน็ได้ว่าตั�งงบประมาณรายรับที�สูงแตกต่างจากรายรับจริงจึงไม่สมดุล ซึ�งแนวโน้มใน
ระยะยาวอาจก่อให้เกิดหนี�สินได้ 
4.2 หลกักฎหมายภาษีที�ดี 

 4.2.1 หลักความสะดวกในการจัดเกบ็ภาษีอากร 
การจัดเกบ็ภาษีจากสถานค้าปลีกน��ามันขัดต่อหลักความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรเนื�องจาก

เจ้าหน้าที�ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีต้องออกพื� นที�ทุกเดือน รวมทั�งหากผู้ค้าไม่สามารถช�าระภาษี
อากรได้ตามก�าหนดวันที�เจ้าหน้าที�องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีออกพื�นที�รับช�าระภาษีอากร ผู้ค้าต้องเข้า
มาช�าระภาษีอากรด้วยตนเองที�องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีหรือพื�นที�ใกล้เคียง หรือโอนเงินผ่านทาง
ธนาคาร โดยต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือโทรสารให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วย ส่งผลให้เกิด
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ�น 

 4.2.2 หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษีอากร 
การจัดเกบ็ภาษีจากสถานค้าปลีกน��ามันดังกล่าวขัดต่อหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 

เนื�องจากท�าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรของเจ้าหน้าที�ผู้จัดเกบ็ภาษีอากรเพิ�มสูงขึ� น และอาจท�า
ให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรของผู้มีหน้าที�เสียภาษีอากรเพิ�มขึ� นด้วยเช่นกัน ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสูญเสียรายได้ที�จะได้รับจากการจัดเกบ็ภาษีไปและส่งผลให้มีรายได้จาก
ภาษีอากรเข้าสู่องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานีลดน้อยลงด้วย 

4.2.3 หลักการคลังส่วนท้องถิ�น 
หลักการคลังส่วนท้องถิ�นได้ให้อ�านาจความเป็นอิสระทางการคลังโดยสามารถจัดหารายได้ด้วย

ตนเองซึ�งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื�องการเก็บภาษี
อากรบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.���� เพื�อจัดเกบ็ภาษีจากสถานค้าปลีกน��ามันในเขตพื�นที�จังหวัด 
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ซึ�งสอดคล้องกับหลักการคลังส่วนท้องถิ�นที�ให้ท้องถิ�นสามารถจัดหารายได้โดยการออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

 4.2.4 หลักการปกครองส่วนท้องถิ�นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หลักการปกครองส่วนท้องถิ�นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้อ�านาจองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติในการเรียกเกบ็ภาษีอากรได้ด้วยตนเอง ซึ�งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้
ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื�อจัดเก็บภาษีอากรจากสถานค้าปลีกน��ามัน ซึ�งอยู่ในขอบเขต
อ�านาจที�องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด�าเนินการหารายได้เอง ซึ�งสอดคล้องกับหลักหลักการปกครอง
ส่วนท้องถิ�นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
จากการศึกษาปัญหาการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการเก็บภาษีอากรจาก

น��ามันเบนซินหรือน��ามันที�คล้ายกันรวมทั�งน��ามันดีเซลหรือน��ามันที�คล้ายกันศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับหลักการคลังส่วนท้องถิ�น หลังการปกครองส่วนท้องถิ�นในรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่สอดคล้องกับหลักงบประมาณที�ดี และหลักกฎหมายภาษีอากรที�ดี ดังนั�น 
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาดังนี�  
5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีควรตั�งงบประมาณรายรับที�พอดีกับรายจ่ายที�ประมาณการไว้รวมทั�ง
ต้องวางแผนการงบประมาณที�ดีใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกบัรายรับโดยไม่สูงกว่ารายรับที�จะประมาณไว้เพื�อไม่ให้
เกิดหนี� ได้ในอนาคตได้ ซึ�งสอดคล้องกบัหลักงบประมาณที�ดี  
5.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีควรจัดท�าระบบยื�นช�าระภาษีอากรผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้ เสีย
ภาษีอากรสามารถโหลดเอกสารต่างๆลงไปในระบบดังกล่าวได้ โดยผู้เสียภาษีอากรสามารถยื�นแบบช�าระภาษี
ผ่านทางอินเตอร์เนต็ได้ทนัทแีม้ว่าระบบดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายที�ค่อนข้างสูงแต่กส่็งผลดีระยะยาวต่อผู้เสียภาษี
อากรและเจ้าหน้าที�ผู้จัดเกบ็ภาษีอากร ซึ�งสอดคล้องกับหลักความสะดวกในการจัดเกบ็ภาษีอากร 
5.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีควรท�าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดเกบ็ภาษีอากรของเจ้าหน้าที�ผู้
จัดเกบ็ภาษีอากรน้อยลงหรือไม่มีเลย และท�าให้ค่าใช้จ่ายในการปฏบัิติตามกฎหมายภาษีอากรของผู้มีหน้าที�
เสียภาษีอากรน้อยลงด้วยเช่นกัน โดยการยื�นแบบช�าระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตส่งผลให้เกิดความสะดวกใน
การปฏบัิติแก่ผู้เสยีภาษีและเจ้าหน้าที�ผู้จัดเกบ็ภาษีท�าให้จัดเกบ็ภาษีได้เตม็เมด็เตม็หน่วยซึ�งสอดคล้องกับหลัก
ความมีประสิทธิภาพ  
5.4 ควรมีการแก้ไขเพิ�มเติม ค�านิยามสถานการค้าเพื�อให้มีความชัดเจนไม่ก�ากวมและส่งผลให้ไม่เกิดช่องโหว่
ในข้อกฎหมาย ท�าให้จัดเกบ็ภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรก�าหนดให้ สถานการค้าหมายความถึงสถานี
บริการน��ามันที�ค้าปลีกและค่าส่งด้วย 
 
 

321



บรรณานุกรม 
 
จิรศักดิ� รอดจันทร์. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการและบทวิเคราะห์. ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2556. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การปกครองส่วนท้องถิ�น. ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2552. 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ�นไทย. ม.ป.ท: ม.ป.พ,2555. 
“รายได้องค์การปกครองส่วนท้องถิ�นต่างประเทศ.” 

digi.library.tu.ac.th/thesis/la/0883/11CHAPTER_5.pdf, 4 มกราคม 2561. 
“ภาษีท้องถิ�นสาธารณรัฐฝรั�งเศส.”  
 https://th.wikipedia.org/wiki/การบริหารคลังสาธารณะประเทศฝรั�งเศส, 4 มกราคม 2561. 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540. แก้ไขเพิ�มเติม ฉบับที� 4.  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื�อง การเกบ็ภาษีอากรบ�ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2553 
พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอ�านาจให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ�น พ.ศ. ���� 

322


