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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจำกยำสูบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านกับริหารการคลงัท้องถิ่น 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การรับช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจากยาสบู 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกับริหารการคลงัท้องถิ่น 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพ.ศ. 2540 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การรับช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารสว่นจงัหวัดจากยาสบู  
26/05/2558 16:58  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั.....................(ระบชืุ่อ)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์ 
 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัมีอ านาจออกข้อบญัญัติจดัเก็บภาษีตามพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพ.ศ. 
2540 ส าหรับภาษียาสบูอตัรามวนละไม่เกิน 10 สตางค์ 
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2. วิธีการ 
 
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพนันา 
 
3. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัตามแบบองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ณส านกังานองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
 
4. ผู้ประกอบการเสียเบีย้ปรับในกรณี 
 
  4.1กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีกบัไม่ช าระภาษีในเวลาก าหนดเสียเบีย้ปรับ2เท่าของค่าภาษีที่ต้องเสีย 
  4.2กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีกบัช าระภาษีในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่ถกูต้องเสียเบีย้ปรับ 1 เท่าของภาษีที่ขาดไป 
 
5. บทก าหนดโทษ 
 
  5.1ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อบญัญัตินีต้้องระวางโทษไม่เกิน 5,000.- บาท 
  5.2ผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000.- บาท 
 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
  5.3ผู้ใดแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จหรือน าหลกัฐานมาแสดงเท็จระวางโทษจ าคกุไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000.- 
บาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
6. 
กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ผู้ รั
บค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนิน
การคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
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7. 
พนกังานเจ้าหน้าที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือ 
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
8. 
ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแล้ว 
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในคู่มือประชาชน 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการยื่นแบบ 
1.1 
แบบรายการภาษีองค์การบ
ริหารสว่นจงัหวดั (อบจ. 02-
1) 
1.2 
งบเดือนแสดงรายละเอียดก
ารขายยาสบู (อบจ. 02-3) 
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอก
สาร 
 

5 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 5 
นาที 
(ระบรุะยะเวลาที่ใ
ห้บริการจริง) 
2. 
หน่วยงานผู้ รับผิด
ชอบคือองค์การบ
ริหารสว่นจงัหวดั..
...(ระบชุื่อ)) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิ
น 
 

5 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 5 
นาที 
(ระบรุะยะเวลาที่ใ
ห้บริการจริง) 
2. 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำใ
ห้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่รับ

ผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

หน่วยงานผู้ รับผิด
ชอบคือองค์การบ
ริหารสว่นจงัหวดั..
...(ระบชุื่อ)) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 10 นาท ี
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบรายการภาษี
องค์การบริหารส่
วนจงัหวดั (อบจ. 
02-1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

งบเดือนแสดงรา
ยละเอียดการขา
ยยาสบู (อบจ. 
02-3) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำ
ร 

ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ภำษียำสูบ           
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 อัตรำมวนละ 
ค่ำธรรมเนียม0.1 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนองค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....(ระบหุน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับเร่ืองร้องเรียน) 

หมายเลขโทรศพัท์ ................................ หรือ ....................................... (ระบชุ่องทางอื่นๆถ้ามี) 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) 1. แบบรายการภาษีองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ. 02-1)         2. 

งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสบู (อบจ. 02-3) 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย วนัวิสาปรีชานนัท์ 
อนุมัติโดย ดษุฎีสวุฒัวิตยากร 
เผยแพร่โดย AREEYA 

KONGKANCHANATHIP 
 

 
 

 


