คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระภำษีบำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกนำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน: การจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทนามัน
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืนทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ ชาระภาษีภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 64 รำย
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 64 รำย
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 64 รำย
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน การรับชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากนามัน
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1.สถำนที่ให้บริกำร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
2.ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง การเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 สาหรับภาษีนามันเบนซินนามันดีเซลและนามันที่
คล้ายกันอัตราลิตรละ 4.54 สตางค์และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชือเพลิงสาหรับรถยนต์อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์
หรือ ลิตรละ 2.42 สตางค์
2. วิธีการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดพร้อมชาระภาษีต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดภายในวันที่
20 ของเดือนถัดไป เศษของหนึ่งบาทของภาษีที่ต้องชาระให้ปัดทิง

3. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั เริ่มดาเนินการถ้าในเขต
จังหวัด ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนด
4. ผู้ประกอบการเสียเบียปรับในกรณี
4.1 กรณีที่มิได้ไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชาระภาษีภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ไม่ว่าจะได้จดทะเบียน
สถานการค้าไว้หรือไม่ให้เสียเบียปรับอีก 2 เท่า ของเงินภาษี
4.2 กรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีกับชาระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทาให้จานวนภาษีที่จ้อเสียขาดไปให้
เสียเบียปรับอีก 1 เท่าของภาษีที่เสียขาดไป
4.3 เงินเพิ่ม 1.5 ผู้มีหน้าที่
5. บทกาหนดโทษ
5.1 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินีต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.- บาท
5.2 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ภายในวันที่ 20
ของเดือนถัดไปโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000.-บาท หรือทังจาทังปรับ
5.3 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จตอบคถามด้วยถ้อยคาอันเป็นเท็จหรือนาหลักฐานมาแสดงหรือยื่นบัญชีหรือ
เอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้อง ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6
เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000.- บาท หรือทังจาทังปรับ
6. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนันผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข /เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข /เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
7. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนันเรียบร้อยแล้ว
8. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขันตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นแบบ
1.1 แบบรายการภาษีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ. 01-4)
1.2 งบเดือนแสดงการรับ-จ่าย
นามัน/ก๊าซ (อบจ. 01-6)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน

2 นาที

ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บ

ประเภทขันตอน

1

2

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขันตอน

รำยละเอียดของขันตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
รายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนแล้ว
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1 เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
แบบรายการภาษี
องค์การบริหาร
1
1
ส่วนจังหวัด
(อบจ. 01-4)
งบเดือนแสดงการ
รับ-จ่ายนามัน/
1
2
ก๊าซ (อบจ. 01-6)
15.2 เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1
ใบกากับภาษี
-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
-

ฉบับ

-

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
-

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1.อัตรำภำษีที่เรียกเก็บนำมันเบนซินและนำมันที่คล้ำยกันนำมันดีเซลและนำมันที่คล้ำยกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์
2.ก๊ำซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชือเพลิงสำหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ หรือลิตรละ 2.42 สตางค์

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1.ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตาบลป่างิว อาเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3587-3301 www.angt.go.th
2.ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สายด่วน 111 /www.111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1. แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. 01-4)
2.งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายนามัน/ก๊าซ (อบจ. 01-6)
19. หมำยเหตุ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
1.ประกาศ ณ สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง
2.ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง
3.www.angt.go.th

