คู่มือสาหรับประชาชน
ในการจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
จากการค้าปลีกยาสูบ

คู่มือสาหรับประชาชนการจัดเก็บค่าภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าปลีกยาสูบ
และยาสูบ
ขอบเขตการให้บริการ
งานที่ให้บริการ
การจัดเก็บค่าภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าปลีกยาสูบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
1. กรณียื่นแบบ แบบ อบจ. ยส 02 - 1,
ยส 02 – 2 ด้วยตนเอง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 – 3552 - 2056
2. กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
(น้ามันและก๊าซ) ”
 ธนาคารกรุงไทยจากัด สาขาสุพรรณบุรี
ประเภท ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 710 – 0 – 39517 - 8
 ชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ด้วยรหัสบาร์โค๊ด
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ส่งแบบรายการ
พร้อม สาเนาใบโอนเงินฝากธนาคาร หรือ
สาเนาเช็คธนาคาร ได้ทางไปรษณีย์
ที่ ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เลขที่ 136 ถ.ประชาธิปไตย
ต. ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี 72000

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
1. ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปจากเดือน
ที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
2. วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ช่วงพักเที่ยง (เวลา 12.00 – 13.00 น.)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษี
บารุงองค์การบริหารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 การจัดเก็บภาษีบารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ประกอบการค้าปลีกน้ามัน/ก๊าช และยาสูบ ตามข้อบัญญัติองค์การบ ริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555) โดยสาระสาคัญ ดังนี้
1. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
2. ให้ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
(1) ผู้ประกอบการคลังน้ามันที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ามันเบนซิน และน้ามันที่คล้ายกัน น้ามันดีเซล
และน้ามันที่คล้ายกัน ให้กับสถานีบริการน้ามันผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้บริโภค ภายในเขตจังหวัด
(2) ผู้ประกอบการคลังก๊าช ที่ค้าส่ง หรือค้าปลีกก๊าชปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์
ให้กับสถานบริการก๊าช ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภค ภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
(3) ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนค้าส่งหรือค้าปลีกน้ามันเบนซินและน้ามันที่คล้ายกัน น้ามันดีเซล และ
น้ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าชปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
(4) ผู้ประกอบการนอกจาก (1)(2)และ(3) ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ามันเบนซินและน้ามันที่คล้ายกัน
น้ามันดีเซลและน้ามันที่คล้ายกันและก๊าชปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
(5) ผู้ประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีกยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ภายในเขตจังหวัดสตูล
แต่ไม่ร วมถึงผู้ ป ระกอบการที่มีห ลั กฐานการแสดงว่าได้ซื้อหรือรับยาสู บ ชนิดบุห รี่ซิกาแรต หรือบุห รี่ซิการ์ จาก
ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีแล้ว
3. อัตราภาษีที่เรียกเก็บ
(1) น้ามันเบนชิน และน้ามันที่คล้ายกัน น้ามันดีเซล และน้ามันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์
(2) ก๊าชปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์
(3) ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์
4. ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดพร้อมกับชาระ
ภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ยี่สิบของเดือน
ถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ณ ห้องกองคลัง สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
การจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากสถานค้าปลีกยาสูบ โดยมีขั้นตอนการ จัดเก็บดังนี้
๑. ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากสถานค้าปลีกยาสูบ
๒. ตรวจสอบรายละเอียดในแบบรายการภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หากไม่ถูกต้อง ส่งคืนแก้ไข หากถูกต้อง ดาเนินการขั้นตอนต่อไป
๓. แจ้งยอดชาระค่าภาษีให้ผู้รับบริการ
๔. ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมรับชาระเงิน
๕. มอบใบเสร็จรับเงินและแบบรายการนาส่งเงินคืนให้ผู้รับบริการ

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ตามแผนออกปฏิบัติราชการ ตามวัน เวลา ที่นัดหมาย
การจัดเก็บภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นอกสถานที่) โดยมีขั้นตอนการจัดเก็บดังนี้
1. วางแผนวันที่จะออกให้บริการ พร้อมจัดทาขออนุญาตไปราชการ (ตามแผนการปฏิบัติงาน) ออกบริการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากสถานค้าปลีกยาสูบ พร้อมขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
น้ามันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ เพื่อออกบริการ
2. โทรประสานด้วยวาจาออกก่อนให้บริการ จานวน 2 วันทาการ
๓. ออกบริการตามที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ ถึงสถานประกอบการที่ตั้งอยู่
๔. รวบรวมเงินที่จัดเก็บได้ฝากธนาคารทุกวันทาการ พร้อมจัดทาใบนาส่งเงิน
แผนผังแสดงขั้นตอนการชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากการค้าปลีกยาสูบ
(บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว)
ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกยาสูบ
ยื่นรายการนาส่งเงินพร้อมรายละเอียด
(อบจ. ยส 02-1 , ยส 02 – 2 )
๑ นาที

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการนาส่งเงิน
(อบจ. 02 - 1)
๑ นาที

ออกใบเสร็จรับเงิน
๑ นาที

แจ้งยอดชาระค่าภาษี
ให้ผู้รับบริการทราบ
30 วินาที

รับชาระเงิน
30 วินาที

มอบใบเสร็จรับเงินและแบบรายการ
นาส่งเงิน (อบจ. ยส 02 - 1)
ให้ผู้รับบริการ
๑ นาที

ระยะเวลาการให้บริการจนแล้วเสร็จ ประมาณ 5 นาที

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้
1. กรณีชาระเงินด้วยตนเองเป็นเงินสด
กรณีชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ประกอบการค้าปลีกยาสูบ
- แบบยื่นรายการนาส่งเงินฯ (อบจ.ยส. 02-1)
- บัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจาหน่ายไป (อบจ ยส. 02-2)
2. กรณีชาระด้วยเช็คสั่งจ่าย/เช็คธนาคาร
- เช็คธนาคาร
- แบบยื่นรายการนาส่งเงินฯ (อบจ.ยส. 02-1)
- บัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจาหน่ายไป (อบจ ยส. 02-2)
3. กรณีชาระภาษีบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ประกอบการค้าปลีกยาสูบผ่านบัญชีกรุงไทย
- สาเนาใบนาฝากเงินโอน
- แบบยื่นรายการนาส่งเงินฯ (อบจ.02-1)
- บัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจาหน่ายไป (อบจ ยส. 02-2)
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่
1. กองคลัง โทรศัพท์ 0 – 3552 - 2056
2. ตู้รับความคิดเห็นหน้าทางเข้าสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ส่งจดหมายมาที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 136 ถนนประชาธิปไตย ตาบลท่าพี่เลี้ยง
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

