
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษบีาํรงุองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัจากยาสบู 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื!อนไข (ถา้ม)ี ในการยื!นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ ์
 
 ขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย เรื#องการเก็บภาษีบํารุงองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับภาษี
ยาสบู อัตรามวนละ ๙.๓๐ สตางค ์
 
วธิกีาร 
 
 ผูป้ระกอบการยื#นแบบแสดงรายการภาษี และชาํระภาษีตอ่เจา้หนา้ที#ขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 
 
ณ สาํนักงานองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 
 
เงื#อนไขในการยื#นคําขอ 
 
 ตามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงรายใหถ้อืวา่ใบอนุญาตขายยาสบูหรอืนําออกแสดงเพื#อขายยาสบูชนดิบหุรี#ซกิา
แรต หรอืบหุรี#ซกิารท์ี#เจา้พนักงานสรรพสามติออกใหเ้ป็นทะเบยีนสถานการคา้ 
 
 ผูป้ระกอบการเสยีเบี9ยปรับและเงนิเพิ#มในกรณี 
 
 
 กรณีมไิดย้ื#นแบบรายการภาษีพรอ้มกบัชาํระภาษีในกําหนดเวลา ไมว่า่จะไดจ้ดทะเบยีนสถานการคา้ไวแ้ลว้หรอืไม ่ให ้
เสยีเบี9ยปรับอกี ๒ เทา่ของเงนิภาษี 
 กรณียื#นแบบรายการภาษีพรอ้มกบัชําระภาษีไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืมขีอ้ผดิพลาด ทําใหจํ้านวนภาษีที#ตอ้งเสยีขาดไป ใหเ้สยี
เบี9ยปรับอกี ๑ เทา่ ของเงนิภาษีที#เสยีขาดไป 
 ผูม้หีนา้ที#เสยีภาษีใดไมย่ื#นแบบรายการภาษีพรอ้มกบัชาํระภาษีภายในกําหนดเวลาหรอืชาํระภาษีขาดไปจากจํานวนภาษี
ที#ตอ้งเสยี ใหเ้สยีเงนิเพิ#มอกีรอ้ยละ ๑.๕ ตอ่เดอืนหรอืเศษของเดอืนของเงนิภาษีที#ตอ้งชาํระหรอืของเงนิภาษีที#ชาํระขาดไป โดย
ไมร่วมเบี9ยปรับ และการคํานวณเงนิเพิ#มดงักลา่วมใิหค้ดิทบตน้ 
 
 
บทกําหนดโทษ 
 
 
 ผูใ้ดฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้บญัญัตนิี9 ตอ้งระวางโทษไมเ่กนิ ๕,๐๐๐.- บาท 
 ผูม้หีนา้ที#เสยีภาษี แตไ่ม่ยื#นแบบแสดงรายการภาษีตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ ๖ เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐.- 
บาท หรอืทั 9งจําทั 9งปรับ 
 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรอืนําหลักฐานมาแสดงเท็จ ระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ ๖ เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐.- 
บาท หรอืทั 9งจําทั 9งปรับ 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 



ยื#นแบบและชาํระคา่ภาษีทางอนิเตอรเ์น็ต (ถา้ม)ี 
http://www.crpaotax.com/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (http://www.crpaotax.com))  

ชั#วโมง 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที!รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูป้ระกอบการยื#นแบบ 
1.1 แบบรายการภาษีองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด (อบจ. 02-1) 
1.2 งบเดอืนแสดงรายละเอยีดการขายยาสบู (อบจ. 02-3) 
และเจา้หนา้ที#ตรวจสอบเอกสาร  
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 5 นาท ี(ระบรุะยะเวลาที#ใหบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดัเชยีงราย))  

1 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ#น 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที#ออกใบเสร็จรับเงนิ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 5 นาท ี(ระบรุะยะเวลาที#ใหบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจัง
หวเชยีงราย))  

5 นาท ี กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ#น 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื!อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบรายการภาษอีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ. 02-1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

งบเดอืนแสดงรายละเอยีดการขายยาสบู (อบจ. 02-3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ภาษยีาสบู       
     อตัรามวนละ   
(หมายเหต:ุ (ภาษียาสบู อตัรามวนละ  ๙.๓๐ สตางค ์))  

 คา่ธรรมเนยีม 9.3 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย โทรศพัท ์๐๕๓-๑๗๕๓๑๐ หรอืเว็บไซต ์www.chiangraipao.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศัพท ์๐๕๓-๑๗๕๓๑๐ หรอืเว็บไซต ์

www.chiangraipao.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศัพท ์๐๕๓-๑๗๕๓๑๐ หรอืเว็บไซต ์
www.chiangraipao.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

4) กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศัพท ์๐๕๓-๑๗๕๓๑๐ หรอืเว็บไซต ์



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
www.chiangraipao.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

5) กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศัพท ์๐๕๓-๑๗๕๓๑๐ หรอืเว็บไซต ์
www.chiangraipao.go.th 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศพัท ์๐๕๓-๑๗๕๓๑๐ หรอืเว็บไซต ์
www.chiangraipao.go.th))  

6) กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศัพท ์๐๕๓-๑๗๕๓๑๐ หรอืเว็บไซต ์
www.chiangraipao.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

7) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที# 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที# 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
1) 1. แบบรายการภาษีองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั (อบจ. 02-1)         2. งบเดอืนแสดงรายละเอยีดการขายยาสบู 

(อบจ. 02-3) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื!อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัจากยาสบู  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการคลังทอ้งถิ#น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ#น สํานักบรหิารการคลัง
ทอ้งถิ#น 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที#เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที!ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที!เกี!ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั พ.ศ. 2540  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั#วไป 

พื2นที!ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ#น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที!กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที!กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี#ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที#มากที#สดุ 0 

 จํานวนคําขอที#นอ้ยที#สดุ 0 
 

ชื!ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัจากยาสบู กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั
เชยีงราย 
 
 

เอกสารฉบบันี9ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที#เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที! 


