๑/๕
คู่มือสาหรับประชาชน : การรับชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ามัน/ก๊าซปิโตรเลียม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การรับช้าระภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้้ามัน/ก๊าซปิโตรเลียม
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
๕. กฎหมายที่ทาให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
๑) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง “การเก็บภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้า
น้้ามัน 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 : ส้าเนาคู่มือประชาชน ๑๕/๐๗/๒๐๑๕
๑๑. ช่องทางการให้บริการ :
๑) สถานที่ให้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ๓๙/๔๗ ถนนคลองคะเชนทร์ ต้าบลในเมือง
อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๖๖๑-๕๒๓๖ ต่อ ๑๑๓ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หมายเหตุ ๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต :
๑. หลักเกณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีอ้านาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (มาตรา ๖๔) ส้าหรับภาษีน้ามันเบนซิน น้้ามันดีเซลและ
น้้ามันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละไม่เกิน ๑๐ สตางค์ และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ
ไม่เกิน ๑๐ สตางค์

๒/๕
๒. วิธีการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช้าระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษี
เกิดขึ้น
๓. เงื่อนไขในการยื่นค้าขอ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๔. ผู้ประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี
ให้ความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง “การเก็บภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากการค้าน้้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ”
๕. บทก้าหนดโทษ
(ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง “การเก็บภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากการค้าน้้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ”)
๕.๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท
๕.๒ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ
๕.๓ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน้าหลักฐานมาแสดงเท็จระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ
๖. กรณีค้าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะ
นั้นผู้รับค้าขอและผู้ยื่นค้าขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก้าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค้าขอด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมในระยะเวลาที่ก้าหนด
ผู้รับค้าขอจะด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๗. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค้าขอและยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค้าขอจะด้าเนินการแก้ไข
ค้าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
๘. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค้าขอได้ตรวจสอบค้าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นควรว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

๓/๕
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

๑ การตรวจสอบเอกสาร

๒ การตรวจสอบเอกสาร

๓ การพิจารณา

๔ การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ๑. ระยะเวลา :
ส่วนจังหวัดพิจิตร ๑๕ นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)

๑. ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน
สถานการค้า ดังนี้
๑.๑ แบบค้าขอจดทะเบียนสถาน
การค้าน้้ามัน/ก๊าซปิโตรเลียม (อบจ.
๐๑-๑) พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่น
๑.๒ อนุมัติลงนามในใบทะเบียน
สถานการค้า (อบจ.๐๑-๒)

๑๕ นาที

๒. ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการเพื่อ
ช้าระภาษีประจ้าเดือน ดังนี้
๒.๑ แบบรายการภาษีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.๐๑-๔)
๒.๒ งบเดือนแสดงการรับ-จ่าย
น้้ามัน/ก๊าซปิโตรเลียม (อบจ.๐๑-๖)
๒.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ออกใบรับเสร็จรับเงิน

๕ นาที

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจิตร

๓ นาที

กรณีสถานประกอบการขอย้ายเลิก
โอนหรือควบสถานการค้า (อบจ.๐๑๓) ให้ผู้ประกอบการแจ้งเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

๕ นาที

องค์การบริหาร ๑. ระยะเวลา :
ส่วนจังหวัดพิจิตร ๓ นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
๒. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
กองคลังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
พิจิตร
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจิตร

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๓ นาที

๒. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
กองคลังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
พิจิตร
-

๔/๕
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๑๕.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
บัตรประจ้าตัว
ที่ท้าการปกครอง
๑
๑
๑
ฉบับ
ประชาชน
จังหวัดพิจิตร
ที่ท้าการปกครอง
๒ ส้าเนาทะเบียนบ้าน
๑
๑
ฉบับ
จังหวัดพิจิตร
๑๕.๒ เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร
หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
๑ ส้าเนาทะเบียนบ้าน
ที่ท้าการปกครอง
๑
๑
ฉบับ
ของสถานการค้า
จังหวัดพิจิตร
(กรณีไม่ตรงกับ
ส้าเนาทะเบียนบ้าน
ผู้ประกอบการ)
๒ แผนที่ตั้งของ
๑
๑
ฉบับ
สถานการค้า
๓ ส้าเนาทะเบียนบ้าน ส้านักงานสรรพากร
๑
๑
ฉบับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พื้นที่พิจิตร
๔ หนังสือมอบอ้านาจ
๑
๑
ฉบับ
และส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอ้านาจ
(กรณีมีการมอบ
อ้านาจ)
๑๖. ค่าธรรมเนียม (อัตราภาษีที่เรียกเก็บตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง “การเก็บภาษีบารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ”)
- ภาษีน้ามันเบนซิน ดีเซลและน้ามันที่คล้ายกัน
ค่าธรรมเนียม
๐ บาท
หมายเหตุ (อัตราลิตรละ ๐.๔๕ สตางค์หรือ ๐.๐๐๔๕ บาท)
ที่

๕/๕
๒. ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ (อัตราภาษีที่เรียกเก็บตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง “การเก็บภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ”)
ค่าธรรมเนียม
๐ บาท
หมายเหตุ (อัตราลิตรละ ๐.๔๕ สตางค์หรือ ๐.๐๐๔๕ บาท)
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
๑. ช่องทางการร้องเรียน
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ๓๙/๔๗ ถนนคลองคะเชนทร์
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๖๖๑-๕๒๓๖ ต่อ ๑๑๓
หมายเหตุ –
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
อบจ.๐๑-๑ , อบจ.๐๑-๒ , อบจ.๐๑-๓ , อบจ.๐๑-๔
๑๙. หมายเหตุ -

