ภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกัน
น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกันและกาซปโตรเลียมจากสถานการคาปลีก
การขึ้นทะเบียนสถานการคาปลีก
ผูประกอบการสถานการคา ปลีกแจงขอมู ลตอพนั กงานเจาหน าที่ตามแบบ ภน.01
ณ สํานักงานเขตทองที่ที่สถานการคาปลีกตั้งอยู เพื่อจัดทําทะเบียน
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
1. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
อากรของผูประกอบการ
2. สําเนาทะเบียนบานของสถานการคาปลีก
3. แผนที่ตั้งของสถานการคาปลีก
4. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย/หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน)
5. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
การเลิกกิจการ/เปลี่ยนแปลงขอมูลสถานการคาปลีก
ใหผูประกอบการแจงขอมูลตามแบบ ภน.02 ณ สํานักงานเขตทองที่ที่สถานการคาปลีก
ตั้งอยูภายใน 30 วัน นับแตวันเลิกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว
เอกสารประกอบ
1. สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน)
2. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับ
มอบอํานาจ
3. บัญชีสินคาน้ํามัน/กาซปโตรเลียม และบัญชีรายการคางชําระภาษี (กรณีขอเลิก/ยาย/
เปลี่ยนแปลงกิจการ)
4. เอกสารอื่นๆ

การยื่นแบบชําระภาษี
ผูมีหนาที่ชําระภาษี
ผูประกอบการสถานการคาปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อัตราภาษี
อัตราลิตรละ 5 สตางค (กรณีที่จําหนายเปนกิโลกรัมตองแปลงหนวยวัดเปนลิตร
ซึ่งอัตราการแปลงNGV = 0.98 ลิตร, LPG = 1.852 ลิตร)
เอกสารการยื่น
แบบยื่ น แสดงรายการภาษี บํ า รุ ง กรุ ง เทพมหานครสํ า หรั บ น้ํ า มั น เบนซิ น และน้ํ า มั น
ที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน และกาซปโตรเลียมในสถานการคาปลีก (ภน.03)
การยื่นแบบ + ชําระภาษี
 กรณีมีสถานการคาปลีกเพียงแหงเดียว
ใหยื่นแบบพรอมชําระภาษี ณ สํานักงานเขตทองที่ซึ่งสถานการคาปลีกนั้นตั้งอยู
 กรณีมีสถานการคาปลีกหลายแหง
ใหยื่น ณ กองรายได สํานักการคลัง หรือสํานักงานเขตทองที่ที่สํานักงานใหญหรือ
สํานักงานเขตที่มีสถานการคาปลีกแหงใดแหงหนึ่งตั้งอยู
*** ผู เสี ย ภาษี ต อ ง ยื่ น แบบ และ ชํ าระภ าษี สํ าหรั บ น้ํ า มั น/ก าซ ป โต รเลี ย ม
ของเดือนที่จําหนาย ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ***
วิธีการชําระภาษี
สํานักงานเขต
ผูเสียภาษียื่นตรวจแบบที่ฝายรายไดเมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจแบบและประทับตรา
แลวใหนําแบบไปยื่นและชําระภาษีที่ฝายการคลัง สํานักงานเขต
สํานักการคลัง
ผู เ สี ย ภาษี ยื่ น ตรวจแบบที่ ก องรายได ชั้ น 3 ศาลาว า การกรุ ง เทพมหานคร
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจแบบและประทับตราแลว ใหนําแบบไปยื่นชําระภาษีที่กองการเงิน

การตรวจสอบภาษี
กรณี พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ต รวจสอบพบว า ผู เ สี ย ภาษี ต อ งชํ า ระค า ภาษี เ พิ่ ม
ใหผูเสียภาษีนําเงินมาชําระคาภาษีภายในกําหนด 30 วันนับแตวันไดรับแจงหรือวันไดรับ
หนังสือ
หากผูเสียภาษีชําระคาภาษีไวเกิน พนักงานเจาหนาที่จะแจงใหทราบและคืนคาภาษีให
โดยเร็ว

ภาษีคางชําระ
ผูเสียภาษีไมยื่นแบบแสดงรายการพรอมกับชําระภาษีภายในเวลาที่กําหนด หรือชําระ
ภาษีไมครบถวนถูกตอง ใหเสีย เงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระหรือ
เงินภาษีที่ชําระขาด

การอุทธรณ
ผูเสียภาษีจะใชสิทธิอุทธรณไดตองชําระภาษีใหครบถวนตามที่ไดรับแจงจากพนักงาน
เจาหนาที่ โดยตองยื่นหนังสืออุทธรณภายใน 15 นับแตวันไดรับแจงจํานวนเงินคาภาษีที่ตอง
ชําระ
การยื่นอุทธรณสามารถยื่นดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนไดที่ฝายรายได
สํานักงานเขต หรือฝายบริหารงานทั่วไป กองรายได สํานักการคลัง กรณียื่นทางไปรษณีย
ใหถือเอาวันที่ไปรษณียประทับตราเปนสําคัญ
หนังสืออุทธรณตองมีสาระสําคัญดังนี้
1. ชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ
2. วันที่ เดือน ป ทีท่ ําหนังสือ
3. ขอเท็จจริง
4. ขอโตแยงหรือขอกฎหมาย
5. จํานวนเงินภาษีที่ถูกตอง
6. ลายมือชื่อของผูอุทธรณ

ถูกตอง

หลักฐานที่ตองยื่นพรอมกับหนังสืออุทธรณ
1. หนังสือแจงใหชําระภาษีที่ตองการคัดคานโดยเปนตนฉบับหรือสําเนาที่รับรองสําเนา

2. สําเนาใบเสร็จรับเงินการชําระภาษี
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเสียภาษี กรณีเปนนิติบุคคลใหแนบหนังสือรับรอง
ของกระทรวงพาณิชย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการ
พรอมประทับตรานิติบุคคลกํากับการลงชื่อของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
4. หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
5. เอกสารหลักฐานอื่นที่จะนํามาประกอบอางอิงตามขออุทธรณ
การนับระยะเวลา มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวยกัน ถาวันสุดทายของ
ระยะเวลาเปนวันหยุดทําการ ใหนับวันที่เริ่มทําการใหมตอจากวันที่หยุดทําการนั้นเปนวัน
สุดทายของระยะเวลา เชน
- ผูเสียภาษีไดรับแจงจํานวนเงินคาภาษีวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จะตองยื่นอุทธรณ
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 หรือไดรับแจงเงินคาภาษีวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
จะตองยื่นอุทธรณภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 แตเนื่องจากวันที่ 21 พฤศจิกายน
2558 เปนวันเสาร ซึ่งเปนวันหยุดราชการ จึงยื่นอุทธรณในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ถาผู อุท ธรณไม เห็ นด วยกั บคํ าวิ นิจ ฉัยอุ ทธรณ หรือ ผูว าราชการกรุ งเทพมหานครไม
วินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนด ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลภาษีภายใน 90 วัน
นับแตวันไดรับแจงคํา วินิจฉัยอุทธรณหรือเมื่ อลวงระยะเวลาการพิจ ารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ดังกลาว

บทกําหนดโทษ
1. ผูเสียภาษีหรือผูถูกเรียกใหเปนพยานผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมจัดสงบัญชี เอกสาร
หลักฐาน หรือสิ่งอื่นใหพนักงานเจาหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน
5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ผูใดฝาฝนคําสั่งหรือไมอํานวยความสะดวกแกการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูเสียภาษีผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือนหรือ
ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4. ผูเสียภาษีหรือผูใดโดยรูอยูแลว แจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถาม
ด ว ยถ อ ยคํ า อั น เป น เท็ จ หรื อ นํ า พยานหลั ก ฐานเท็ จ มาแสดงเพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง หรื อ พยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

