1/5

คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากน้ํามัน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากน้ํามัน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 15/07/2015 14:06
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองคลังองคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตรถนนบุษบาตําบลในเมืองอําเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร
เบอรโทรศัพท 0-5661-6279/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัตจิ ัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2540
สําหรับภาษีน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกันอัตราลิตรละไมเกิน 10 สตางคและกาซปโตรเลียมที่ใชเปน
เชื้อเพลิงสําหรับรถยนตอัตรากิโลกรัมละไมเกิน 10 สตางค
2. วิธีการ
ผูประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตอเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดณสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัด
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3. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ผูประกอบการจดทะเบียนสถานการคาตอเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัด
ณสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
4. ผูประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี
4.1กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีกับไมชําระภาษีในเวลากําหนดเสียเบี้ยปรับ2เทาของคาภาษีที่ตองเสีย
4.2กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีกับชําระภาษีในเวลาทีก่ าํ หนดแตไมถูกตองเสียเบี้ยปรับ 1 เทาของภาษีที่ขาดไป
5. บทกําหนดโทษ
5.1ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตอ งระวางโทษไมเกิน 5,000.- บาท
5.2 ผูมีหนาที่เสียภาษีแตไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีตองระวางโทษจําคุกไมเกิน6เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000.- บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
5.3 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จหรือนําหลักฐานมาแสดงเท็จระวางโทษจําคุกไมเกิน6เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000.- บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
6. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่ เติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผยู ื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูร ับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
7. พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
8. ระยะเวลาการใหบริการตามคูม ือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบั คําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
1. ผูประกอบการยื่นขอจด
ทะเบียนสถานการคาดังนี้
1.1 แบบคําขอจดทะเบียน
สถานการคาน้ํามัน/กาซ

ระยะเวลา
ใหบริการ
15 นาที

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร (1. ระยะเวลา : 15
สวนจังหวัดพิจิตร นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ปโตรเลียม (อบจ.01-1)
พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่น
1.2 อนุมัติลงนามในใบ
ทะเบียนสถานการคา (อบจ.
01-2)

หมายเหตุ
2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือกอง
คลังองคการ
บริหารสวนจังหวัด
พิจิตร)

การตรวจสอบเอกสาร

2. ผูประกอบการยื่นแบบ
5 นาที
รายการเพื่อชําระภาษี
ประจําเดือนดังนี้
2.1 แบบรายการภาษี
องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ. 01-4)
2.2 งบเดือนแสดงการรับ
- จายน้ํามัน / กาซ
ปโตรเลียม (อบจ. 01-6)
2.3 เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสาร

องคการบริหาร สวนจังหวัดพิจิตร

การพิจารณา

เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน 3 นาที

การพิจารณา

กรณีสถานประกอบการขอ 5 นาที
ยายเลิกโอนหรือควบสถาน
การคา (อบจ. 01-3) ให
ผูประกอบการแจงเจาหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
พิจิตรเพื่อทราบ

องคการบริหาร (1. ระยะเวลา : 3
สวนจังหวัดพิจิตร นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือกอง
คลังองคการ
บริหารสวนจังหวัด
พิจิตร)
องคการบริหาร สวนจังหวัดพิจิตร

2)

3)

4)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 23 นาที
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ที่ทําการปกครอง 1
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
จังหวัดพิจิตร
สําเนาทะเบียน ที่ทําการปกครอง 1
1
ฉบับ
2)
บาน
จังหวัดพิจิตร

ที่

1)

2)
3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน ที่ทําการปกครอง
บานของสถาน
จังหวัดพิจิตร
การคา (กรณีไม
ตรงกับสําเนา
ทะเบียนบานของ
ผูประกอบการ)
แผนที่ตั้งของ
สถานการคา
สําเนาทะเบียน สํานักงานสรรพากร
ภาษีมูลคาเพิ่ม
พื้นที่พิจิตร
(ถามี)
หนังสือมอบ
อํานาจและสําเนา
บัตรประชาชน
ของผูร ับมอบ
อํานาจ (กรณีที่มี
การมอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
1
ฉบับ
-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) ภาษีน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (อัตราลิตรละ 0.45 สตางคหรือ 0.0045 บาท )
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2)

กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (อัตรากิโลกรัมละ 0.45 สตางคหรือ 0.0045 บาท)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกองคลังองคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตรถนนบุษบาตําบลในเมืองอําเภอเมืองพิจิตร
หมายเลขโทรศัพท 0-5661-6279
หมายเหตุ18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
อบจ. 01-1, อบจ.01-2, อบจ.01-3, อบจ.01-4, อบจ.01-5, อบจ.01-6
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิต
รสถ.มท.
-

