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องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตาบลป่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
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คาขวัญ
บริการประทับใจ รับใช้ประชาชน
มุ่งเน้นในการปฎิบัติหน้าที่
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ฝ่ายเร่งรัดและจัดรายได้ มีหน้าที่
๑.ประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ตามข้อบัญญัติ
นี้ จ ากผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เมื่ อ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี มิ ไ ด้ ยื่ น แบบ
รายการภาษีภายในเวลาที่ข้อบัญญัตินี้กาหนด หรือผู้มีหน้าที่
เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทาให้
จานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป หรือมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือเรียกหรือคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ยอม
ตอบคาถามของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การประเมินภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่สามารถแสดง
หลั ดฐานเพื่ อการค านวณภาษี เมื่ อประเมิ นแล้ ว ให้ พ นั กงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี
๒.มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้ประกอบการหรือบุคคล
ใดที่ เกี่ ยวข้ องมาให้ ถ้ อยค าหรือให้ ส่ งบัญ ชี เอกสาร หลั ก ฐาน
หรือสิ่งอื่นที่จาเป็น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ต้องให้ เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับคาสั่งนั้น
ประเภทของรายได้ที่จัดเก็บ
๑.ภาษีบารุง อบจ. ประเภท น้ามัน
๒.ภาษีบารุง อบจ. ประเภท ก๊าซปิโตรเลียม
๓.ภาษีบารุง อบจ. ประเภท ยาสูบ

๔.ค่าธรรมเนียมบารุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
อัตราภาษีที่เรียนเก็บรายได้
๑.น้ามันเบนซินและน้ามันที่คล้ายกัน น้ามันดีเซล
และน้ามันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ ๔.๕๔ สตางค์
๒.ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มที่ ใ ช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ส าหรั บ รถยนต์
อัตรากิโลกรัมละ ๔.๕๔ สตางค์ หรือลิตรละ ๒.๔๒ สตางค์
๓.ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิ การ์ อัตรามวน
ละ ๙.๓๐ สตางค์

อัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ
๑.ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม โดยควบคุมและจัดการ
โรงแรมจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ พักในโรงแรม ใน
อัตราร้อยละ ๒
เอกสารการยื่นแบบภาษีน้ามันและยาสูบ
สาหรับผู้ค้าน้ามันและยาสูบ เตรียมหลักฐานดังนี้
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๓. สาเนาใบอนุญาตของกรมพลังงาน (สาหรับน้ามัน)
๔. สาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
๕. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป

ให้ชาระภาษีบารุง อบจ. ประเภทน้ามันและยาสูบต่อ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มของการไม่ชาระภาษีน้ามันและยาสูบ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.ในกรณีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษี
อ่างทอง ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิด ภายในกาหนดเวลา ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสถานการค้าไว้แล้ว
ในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
หรือไม่ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี
๒.ในกรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับ ชาระภาษี
เอกสารการยื่นชาระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทาให้จานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป
ผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงแรม กรอกแบบ อบจ. รร.๑ ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่เสียขาดไป
พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
๓.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับ
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน
ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา หรือชาระขาดจากจานวนภาษีที่
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ต้องเสีย ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน หรือเศษของ
๓. สาเนาใบอนุญาตโรงแรม (ถ้ามี)
เดือ นของเงิ น ภาษีที่ต้ องช าระโดยไม่ร วมเบี้ย ปรั บ และการ
๔.แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบการโดยสังเขป คานวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิดทบต้น
๔.เบี้ ย ปรั บ และเงิ น เพิ่ ม อาจงดหรื อ ลดลงได้ ต าม
เพื่อแสดงรายการน าส่ งค่าธรรมเนี ย มทุกครั้ ง พร้อม
ระเบียบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดเบี้ยปรับและเงิน
สาเราเอกสารทะเบียนผู้พักในโรงแรม (รร.๖) ยื่นชาระภายใน
เพิ่ม ให้ถือเป็นเงินภาษี
วันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

หากพ้นกาหนดจะต้องถูกปรับตามที่กาหนดไว้
ในข้อบัญญัติ และตามระเบียบข้อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๖.นาส่งเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามข้อ ๑ ณ ฝ่ายเร่งรัดและ
เก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ ๒๐
ของทุกเดือน พร้อมบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บ
โทษของการไม่ชาระค่าธรรมเนียมฯ จากผู้พักในโรงแรม
๑.ผู้พักใดไม่เสียค่าธรรมเนียมฯ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๒.ผู้ ค วบคุ ม และจั ด การโรงแรม ผู้ ใ ดไม่ เ รี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมฯ ระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๕,๐๐๐.-บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๓.ผู้ ค ว บคุ ม และจั ด การโร งแรม ผู้ ใ ดไม่ น าส่ ง
ค่าธรรมเนียมฯ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔.ผู้ ใ ดแจ้ ง ข้ อ ความเท็ จ หรื อ ให้ ถ้ อ ยค าอั น เป็ น เท็ จ
หรือนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อจะไม่เสียค่าธรรมเนียม
ฯ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่นาส่งค่าธรรมเนียมฯ ต้อง
ระวางโทษจาคุมไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.-บาท หรือ
หน้าที่ของผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม
๑.เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในอัตราร้อยละ ๒ จากผู้พักไว้ ทั้งจาทั้งปรับ
๕.ให้ความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แทนการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่า
อ่างทอง เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วน
ห้อง
๒.ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ตามขั้นตอนที่ ๑) ณ ฝ่ายเร่งรัด จังหวัดผู้พักในโรงแรม
และเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๓.ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก
๔.จัดให้มีการประกาศข้อบัญญัตินี้ไว้โดยเปิดเผยให้ผู้ พัก
ทราบ
๕.จัดทาบัญชีผู้พัก และรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บตามทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกาหนด

