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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีบาํ รุ งองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดจากยาสูบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษี บํารุงองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 27/08/2015 15:35
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดลําปาง/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์
1) พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 มาตรา 64(2) กําหนดให้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปางมี
อํานาจออกข้ อบัญญัตเิ ก็บภาษี บํารุงองค์การบริ หาร่วนจังหวัดจากการค้ าในเขตจังหวัดสําหรับภาษีบํารุงองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดจากการค้ ายาสูบไม่เกินมวนละ 10 สตางค์
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2) พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปางเรื่ องการเก็บภาษี บํารุงองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2556 หมวด
2 ข้ อ 11(3) อัตราภาษี ที่เรี บกเก็บกําหนดให้ เก็บภาษี ยาสูบชนิดบุหรี่ ซิกาแรตและบุหรี่ ซิการ์ อตั รามวนละ 9.30 สตางค์
2. วิธีการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษี ตอ่ เจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดณสํานักงานองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด
3. บทกําหนดโทษ
3.1 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ผ้ ใู ดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพื่อหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน6เดือนหรื อปรับไม่เกิน 10,000.- บาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
3.2 ผู้ใดแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จตอบคําถามด้ วยถ้ อยคําอันเป็ นเท็จนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงหรื อยื่นบัญชีหรื อ
เอกสารอันเป็ นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรื อปรับไม่เกิน 10,000.บาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
4. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
6. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบ
1.1 แบบรายการภาษี

ระยะเวลา
ให้ บริการ
5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 5
นาที (ระบุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(อบจ. 02-1)
1.2 งบเดือนแสดง
รายละเอียดการขายยาสูบ
(อบจ. 02-2 และอบจ.02-3)
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

2)

1.เจ้ าหน้ าที่รับตรวจสอบ
5 นาที
หลักฐานตามแบบฯให้
ถูกต้ องตรงกันพร้ อมรับเงิน
2.ออกใบเสร็ จรับเงินและส่ง
มอบใบเสร็ จรับเงินให้
ผู้ประกอบการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ลําปาง

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ลําปาง

หมายเหตุ

ระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ))
(1. ระยะเวลา : 5
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ))

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบรายการภาษี 1
1) องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

4/5

ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
(อบจ. 02-1)
งบเดือนแสดง
รายละเอียดการ
ขายยาสูบ (อบจ.
02-3)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ภาษียาสูบ
อัตรามวนละ
ค่ าธรรมเนียม0.1 %
หมายเหตุ (อัตรามวนละ 9.30 สตางค์)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดลําปางถนนพหลโยธินตําบลศาลาอําเภอเกาะคาจังหวัด
ลําปาง 52130 โทรศัพท์ 054-237645 โทรสาร 054-237648
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบรายการภาษี องค์การบริ หารส่วนจังหวัด (อบจ. 02-1)
ยาสูบ (อบจ. 02-3)
-

2. งบเดือนแสดงรายละเอียดการขาย
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19. หมายเหตุ
28/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ลําปางสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

