๑/๔
คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การรับชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
๕. กฎหมายที่ทาให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
๑) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง “การเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้า
น้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๗
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา/ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย/ข้อกาหนด ฯลฯ : ๐ วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐
จานวนคาขอที่มากที่สุด ๐
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด ๐
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : สาเนาคู่มือประชาชน ๑๕/๐๗/๒๐๑๕
๑๑. ช่องทางการให้บริการ :
๑) สถานที่ให้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ๓๙/๔๗ ถนนคลองคะเชนทร์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๖๖๑-๕๒๓๖ ต่อ ๑๑๓ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หมายเหตุ ๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต :
๑. หลักเกณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีอานาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (มาตรา ๖๔) สาหรับภาษียาสูบ อัตรามวนละไม่เกิน ๑๐ สตางค์
๒. วิธีการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒/๔
๓. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔. ผู้ประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี
ให้ความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง “การเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากการค้าน้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ พ.ศ.๒๕๕๗
๕. บทกาหนดโทษ
๕.๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท
๕.๒ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
๕.๓ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาหลักฐานมาแสดงเท็จระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
๖. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะ
นั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมในระยะเวลาที่กาหนด
ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๗. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
๘. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นควรว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

๓/๔
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

๑ การตรวจสอบเอกสาร

๑. ผู้ประกอบการยื่นแบบ
๑๐ นาที
๑.๑ แบบรายการภาษีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.๐๒-๑)
๑.๒ งบเดือนแสดงรายละเอียด
การขายยาสูบ (ย.ส.๐๔-๓) และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

๒ การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน

๓ นาที

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ๑. ระยะเวลา :
ส่วนจังหวัดพิจิตร ๑๐ นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
๒. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
กองคลังองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดพิจิตร
องค์การบริหาร ๑. ระยะเวลา :
ส่วนจังหวัดพิจิตร ๓ นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
๒. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
กองคลังองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดพิจิตร

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๓ นาที
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๑๕.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
๑
๒

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดพิจิตร
ที่ทาการปกครอง
จังหวัดพิจิตร

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
๑
๑
ฉบับ
๑

๑

ฉบับ

-

๔/๔
๑๕.๒ เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
๑ ใบอนุญาตขายยาสูบ
ที่

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
พิจิตร

๑๖. ค่าภาษี
๑. ภาษียาสูบ ชนิดบุหรี่ชิกาแรตและบุหรี่ซิการ์
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
๑
๑
ฉบับ
-

อัตรามวนละ ๙.๓๐ สตางค์หรือ ๐.๐๙๓ บาท

๑. ช่องทางการร้องเรียน
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ๓๙/๔๗ ถนนคลองคะเชนทร์
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๖๖๑-๕๒๓๖ ต่อ ๑๑๓
หมายเหตุ –
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
๑. แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.๐๒-๑)
๒. งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ (ย.ส.๐๔-๓)
๑๙. หมายเหตุ
-

