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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษี บาํ รุงองค์การบริ หารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบาํ รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริ การ: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริ การ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
่
7. พืน้ ที่ให้บริ การ: ท้องถิน่
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิ ติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สดุ 0
10. ชื่ออ้างอิ งของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ อื ประชาชน] การรับชําระภาษีบาํ รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาก
การค้ายาสูบ 28/07/2558 15:02
11. ช่องทางการให้บริ การ
1) สถานทีใ่ ห้บริ การ สํานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(มีบริการช่วงพักเทีย่ ง)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้บริ การ โอนเงิน เข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย สาขา
นครราชสีมา เลขทีบ่ ญ
ั ชี 301-1-86483-7 หรือธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
นครราชสีมา เลขทีบ่ ญ
ั ชี 010212033816 จะได้รบั ใบฝากเงินจากธนาคาร ให้นําใบรับฝากเงินและแบบ
รายการภาษีบาํ รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด(ยาสูบ)(อบจ.02-1)/
เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
หมายเหตุ 3) สถานทีใ่ ห้บริ การ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เลขที ่ 9 ถนนกําแหงสงคราม ตําบลในเมือง
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อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000/ไปรษณีย์
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (เมือ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รบั เอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้อง
จะออกใบเสร็จรับเงินและส่งกลับคืนให้ ภายใน 3 วัน)
12. หลักเกณฑ์ วิ ธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิ จารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอาํ นาจออกข้อบัญญัตจิ ดั เก็บภาษีตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 สําหรับภาษีบาํ รุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ ม้วนละไม่เกิน 10 สตางค์
2. วิธกี าร
ผูป้ ระกอบการค้ายาสูบ ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีต่อเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา หรือตามช่องทางทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากําหนด
3. เงือ่ นไขในการยืน่ คําขอ
ผูป้ ระกอบการค้ายาสูบ จดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กําหนด ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือศูนย์
ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจําอําเภอทุกอําเภอ 32 อําเภอ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
4. ผูป้ ระกอบการเสียเบีย้ ปรับในกรณี
4.1 กรณีมไิ ด้ยน่ื แบบแสดงรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีภายในกําหนดเวลา เสียเบีย้ ปรับอีกสองเท่าของ
เงินภาษี
4.2 กรณีทไ่ี ด้ยน่ื แบบแสดงรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีขอ้ ผิดพลาดทําให้จาํ นวนภาษีท่ี
ต้องเสียขาดไป ให้เสียเบีย้ ปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีทเ่ี สียขาดไป
4.3 ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีใด ไม่ยน่ื แบบรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีภายในกําหนดเวลาหรือชําระขาดจาก
จํานวนภาษีทต่ี อ้ งเสีย ให้เสียเงินเพิม่ อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีทต่ี อ้ งชําระโดยไม่รวม
เบีย้ ปรับ และการคํานวณเงินเพิม่ ดังกล่าวมิให้คดิ ทบต้น

5. บทกําหนดโทษ
5.1 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบัญญัตนิ ้ตี อ้ งระวางโทษไม่เกินหนึ่งพันบาท
5.2 ผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีผใู้ ด ไม่ยน่ื แบบรายการภาษีเพือ่ หลีกเลีย่ งหรือพยายามหลีกเลีย่ งการเสียภาษีตอ้ ง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
5.3 ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ตอบคําถามด้วยถ้อยคําอันเป็ นเท็จ นําพยานหลักฐานมาแสดงหรือยืน่ บัญชี
หรือเอกสารอันเป็ นเท็จ เพือ่ หลีกเลีย่ งหรือพยายามหลีกเลีย่ งการเสียภาษีตอ้ งระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
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6. กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิม่ เติมได้ใน
ขณะนัน้ ผูร้ บั คําขอและผูย้ น่ื คําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผยู้ น่ื คําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่ เติมหากผูย้ น่ื คําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไขเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผูร้ บั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
7. พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ น่ื คําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยืน่ เอกสารเพิม่ เติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
8. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ อื เริม่ นับหลังจากเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั คําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ประชาชน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริ การ

ส่วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริ การ

ผูป้ ระกอบการยืน่ แบบ
1 นาที
รายการ ดังนี้
1.แบบรายการภาษี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.02-1)
2.งบเดือนแสดง
รายละเอียดการขายยาสูบ
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
เอกสาร

-

เจ้าหน้าทีอ่ อก
ใบเสร็จรับเงิน

-

1 นาที

หมายเหตุ

(-ฝ่ ายพัฒนา
รายได้ ส่วน
บริหารงานคลัง

สํานักการคลัง)

(-ฝ่ ายพัฒนา
รายได้ ส่วน
บริหารงานคลัง

สํานักการคลัง)
ระยะเวลาดําเนิ นการรวม 2 นาที
14. งานบริ การนี้ ผ่านการดําเนิ นการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิ บตั ิ ราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
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ที่

1)

2)

หน่ วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน
แบบรายการ
ภาษีองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดฯ
(อบจ.02-1)
งบเดือนแสดง
รายละเอียดการ
ขายยาสูบ
(อบจ.02-2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่นับวย
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่ มเติ ม
หน่ วยงาน
รายการ
ภาครัฐผูอ้ อก
ที่
เอกสารยื่น
เพิ่ มเติ ม
เอกสาร
ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่นับวย
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนี ยม
1) ภาษี บาํ รุงองค์การบริ หารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ค่าอัตราภาษี ม้วนละ 9.30 สตางค์
หมายเหตุ (อัตราม้วนละไม่เกิน 10 สตางค์)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สํานักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044243042
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
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ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ อื การกรอก
19. หมายเหตุ
มีการปรับปรุงข้อมูล 3 รายการ ได้แก่
1. ข้อ 1. ช่องทางการให้บริการ 1) สถานทีใ่ ห้บริการ จากกองคลัง เป็ นสํานักการคลัง
2. ข้อ 13 ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ ของประเภทขัน้ ตอน การตรวจสอบเอกสาร และ
การพิจารณา ช่องหมายเหตุ จาก ฝ่ ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง เป็ น ฝ่ ายพัฒนารายได้ ส่วนบริหาร
งานคลัง สํานักการคลัง
3. ข้อ 17 ช่องทางการร้องเรียน 1) ช่องทางการร้องเรียน จากกองคลัง เป็ น สํานักการคลัง

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย

25 / 04/ 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สถ.มท.
อนุมตั ิ โดย เผยแพร่โดย -

