คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ : การรับชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อกระบวนงาน : การรับชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
๑) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐

๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา : ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ : ๙. ข้อมูลสถิติ : จานวนเฉลี่ยต่อเดือน : จานวนคาขอที่มากที่สุด : จานวนคาขอที่น้อยที่สุด : ๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : การรับชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
๑)สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ ๒)สถานที่ให้บริการ
www.nakhonsi.go.th/เว็บไวซต์และช่ องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
หมายเหตุ -/๑๒.หลักเกณฑ์

-๒๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. หลักเกณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ สาหรับภาษียาสูบอัตรามวนละไม่เกิน ๑๐ สตางค์
๒. วิธีการ ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชาระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัด ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หรือยื่นชาระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตทางเวปไซต์ www.nakhonsi.go.th
๔. ผู้ประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี
๔.๑กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีกับไม่ชาระภาษี ในเวลากาหนดเสียเบี้ยปรับ ๒ เท่าของค่า
ภาษีที่ต้องเสีย
๔.๒กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีกับชาระภาษีในเวลาที่กาหนดแต่ ไม่ถูก ต้องเสียเบี้ยปรับ ๑
เท่าของภาษีที่ขาดไป
๕. บทกาหนดโทษ
๕.๑ กรณีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือกรณีชาระ
ภาษีล่าช้าให้เสียค่าปรับอีกสองเท่าของค่าปกติของค่าภาษีที่จะต้องชาระ
๕.๒ กรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนดแต่ไม่ ถูกต้อ งหรือ
มีข้อผิดพลาดทาให้จานวนภาษีที่จะต้องเสียขาดไปให้เสีย เบี้ยปรับอีก หนึ่งเท่าของค่าภาษีที่ขาดไปนั้น
๕.๓ กรณีผู้ค้าไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือชาระขาด
จากจานวนภาษีที่ต้องชาระให้เสียเงินเพิ่มอื่นร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนหรือเศษของเงินภาษีที่ต้องชาระโดยไม่รวม
เบี้ยปรับและคานวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิ ดทบต้นโดยเงิน เพิ่ มตามกรณี มิให้เกิน กว่าจานวนภาษีที่ต้องชาระโดย
ไม่รวมเบี้ยปรับ
๕.๔ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้ถือเป็นภาษีโดยอาจงดหรือลดลงได้ ตามระเบียบที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาหนด
๑๓.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

๑)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การยื่นชาระภาษีด้วยตนเอง
ณ สานักงานอบจ.นศ.
- ผู้ประกอบการกรอกแบบยื่น
ชาระภาษี (แบบ อบจ. ๐๒-๑)

๓ นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

(ฝ่ายจัดเก็บรายได้
กองคลังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช)

-๓ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

(ฝ่ายจัดเก็บรายได้
กองคลังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช)

- ยื่นแบบรายการภาษีต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง
การพิจารณา
๒)

-เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน
-ผู้ประกอบการรับ
ใบเสร็จรับเงิน
-สิ้นสุดขั้นตอนการชาระภาษีฯ

๒ นาที

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๕ นาที
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้น ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น คาขอ
๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครั ฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
๑ แบบรายการภาษี
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.๐๒-๑)
๒ งบเดือนแสดง
รายละเอียดการขาย
ยาสูบ (อบจ.๐๒-๓)
ประชาชน

ที่

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
๑
๐

-

๑

๐

๑๕.๒) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
ไม่พบเอกสารอื่นๆสาหรับยื่นเพิ่มเติ ม

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

ฉบับ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
-

-

หมายเหตุ

-๔๑๖. ค่าธรรมเนียม
๑)ภาษียาสูบ
อัตรามวนละ
ค่าธรรมเนียม : ๐.๙๓ บาท
หมายเหตุ ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
๑) ช่องทางการร้องเรียน : ฝ่ายจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ ๒) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th /
ตู้ปณ.๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑) แบบรายงานการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.๐๒-๑)
๒) งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ ( อบจ. ๐๒-๓)
๑๙. หมายเหตุ -

