คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรั บชำระภำษีบำรุ งองค์ กำรบริหำรส่ วนจังหวัดจำกยำสูบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนจังหวัดอ่างทอง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับชาระภาษีบารุงองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : ฝ่ ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่ อง การเก็บภาษี บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 9
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 9
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 9
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตังแต่
้ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีอานาจออกข้ อบัญญัตจิ ดั เก็บภาษี ตามข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เรื่ อง การเก็บภาษี บารุงองค์การบริ หารส่วนจังหวัด พ.ศ.2554 สาหรับภาษียาสูบอัตรามวนละไม่เกิน 9.30 สตางค์

2. วิธีการ
2.1 ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดพร้ อมกับชาระภาษี ตอ่
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรื อสถานที่อื่นตามที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาหนด
ภายในวันที่ ยี่สิบของเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้ องเสียภาษีเกิดขขึ ้น
2.2 .ในกรณีที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่แจ้ งการประเมินภาษี เป็ นหนังสือต่อผู้มีหน้ าที่เสียภาษีให้ ผ้ มู ีหน้ าที่เสียภาษีภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
3. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
3.1ให้ ผ้ ปู ระกอบการจดทะเบียนสถานการค้ าน ้ามันต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ข้อบัญญัตนิ ี ้ใช้
บังคับหรื อภายในสามสิบวันนับแต่วนั เริ่มดาเนินการการค้ าในเขตจังหวัด แล้ วแต่กรณีใดจะเกิดก่อนตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาหนด ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรื ดสถานที่อื่นตามที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
กาหนด เว้ นแต่ผ้ คู ้ าได้ จดทะเบียนต่อสานักงานสรรพสามิตเขตท้ องที่จงั หวัดอ่างทองแล้ วตามข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่ อง การเก็บภาษี บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2542 ละที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ให้ ถือว่าใบอนุญาตขายยาสูบหรื อนาออกแสดงเพ่อขายยาสูบชนิดบุหรี่ ซิกาแรต หรื อบุหรี่ ซิการ์ ที่เจ้ าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติยาสูบออกไห้ เป็ นทะเบียนสถานการค้ าตามวรรคหนึง่ ด้ วย
3.2เมื่อผู้ประกอบการได้ ยื่นคาขอจดทะเบียนสถานการค้ าโดยถูกต้ องแล้ วให้ นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดหรื อผู้ที่
ได้ รับมอบหมายออกใบทะเบียนสถานการค้ าให้
3.3ผู้ประกอบการต้ องแสดงใบทะเบียนสถานการค้ าไว้ ในที่เปิ ดเผยซึง่ เห็นได้ ง่าย ณ สถานการค้ าหรื อสานักงาน
3.4เมื่อผู้ประกอบการจะย้ ายสถานการค้ า หรื อเลิก หรื อโอนกิจการให้ แจ้ งย้ ายหรื อเลิกหรื อโอนกิจการตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรื อสถานที่อื่นตามที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาหนดก่อนวันย้ ายหรื อเลิกหรื อโอนกิจการไม่น้อยก่าสิบห้ าวัน
4. ผู้ประกอบการเสียเบี ้ยปรับและเงินเพิ่มในกรณี
4.1 ในกรณีมิได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี พร้ อมกับชาระภาษี ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปให้ เสียเบี ้ยปรับอีก
2 เท่าของเงินภาษี
4.2 กรณีที่ได้ ยื่นแบบรายการภาษี พร้ อมกับชาระภาษี ไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อมีข้อผิดพลาดทาให้ จานวนภาษี ที่ต้องเสียขาด ไป
ให้ เสียเบี ้ยปรับ อีก 1 เท่าของเงินภาษีที่เสียขาดไปนัน้
4.3 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษีใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้ อมกับชาระภาษีภายในกาหนดเวลา หรื อชาระขาดจากจานวน
ภาษีที่ ต้ องเสีย ให้ เสียเงินเพิ่มอีกร้ อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษของเดือนของเงินภาษี ที่ต้องชาระโดยไม่รวมเบี ้ยปรับ
และการคานวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิได้ คิดทบต้ น เงินเพิ่มตามข้ อนี ้มิไห้ เกินกว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระโดย ไม่รวมเบี ้ยปรับ

4.4 เบี ้ยปรับและเงินเพิ่มอาจงดหรื ดลดลงได้ ตามระเบียบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด เบี ้ยปรับและเงินเพิ่ม
ให้ ถือเป็ นเงินภาษี
5. บทกาหนดโทษ
5.1 ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อบัญญัตนิ ี ้ ตามข้ อ 12 หรื อ ข้ อ 14 หรื อข้ อ 15 หรื อข้ อ19 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน
5,000.- บาท (รายละเอีบดข้ อบัญญัตแิ นบท้ ายประกาศ)
5.2 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ผ้ ใู ดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตามข้ อ 16 โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการ
เสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรื อปรับไม่เกิน 10,000.- บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
5.3 ผู้ใดแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จ ตอบคาถามด้ วยถ้ อยคาอันเป็ นเท็จหรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงหรื อยื่นบัญชี
หรื อเอกสารอันเป็ นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรื อปรับ
ไม่เกิน 10,000.- บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
6. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
7. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
8. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

12. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ผู้ประกอบการยื่นแบบ
1.1 แบบรายการภาษี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
4 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายเร่งรัดจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วน

หมำยเหตุ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

(อบจ. 02-1)
1.2 งบเดือนแสดง
รายละเอียดการขายยาสูบ
(อบจ. 02-3)
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสาร
เจ้ าหน้ าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 3 นาที
2)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัดอ่างทอง

หมำยเหตุ

ฝ่ ายเร่งรัดจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง

การพิจารณา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 นาที

13. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ได้ ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
แบบรายการภาษี 1
องค์การบริหาร
1)
ส่วนจังหวัด
(อบจ. 02-1)
งบเดือนแสดง
1
2)
รายละเอียดการ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

ที่

ขายยาสูบ (อบจ.
02-3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ที่

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

15. ค่ ำธรรมเนียม
1) ภำษียำสูบ
อัตรำมวนละ 9.30 บาท
ค่ ำธรรมเนียม หมำยเหตุ -

16. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3587-3301 ต่อ 108 /www.angt.go.th
หมายเหตุ- ถ.โพธิ์พระยา – ท่าเรื อ อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1) 1. แบบรายการภาษี องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. 02-1)
2. งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (อบจ. 02-3)
-

18. หมำยเหตุ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

ฝ่ ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอ่างทอง
1. ประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
2. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง
3. www.angt.go.th

