
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัชําระภาษบีาํรงุองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัจากนํา้มนั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสชีมพู อําเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลกัเกณฑ ์
 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัมอํีานาจออกขอ้บญัญัตจัิดเก็บภาษีตามพระราชบญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพ.ศ. 2540 สาํหรับ
ภาษีน้ํามันเบนซนิน้ํามันดเีซลและน้ํามันทีค่ลา้ยกนัอตัราลติรละไมเ่กนิ 10 สตางคแ์ละกา๊ซปิโตรเลยีมทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิสําหรับ
รถยนตอ์ตัรากโิลกรัมละไมเ่กนิ 10 สตางค ์
 
2. วธิกีาร 
 
ผูป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีและชาํระภาษีตอ่เจา้หนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัณสาํนักงานองคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั 
 
3. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
 
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนสถานการคา้ตอ่เจา้หนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัณ
สาํนักงานองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 
 
4. ผูป้ระกอบการเสยีเบีย้ปรับในกรณ ี
 
 4.1กรณีไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีกบัไมช่ําระภาษีในเวลากําหนดเสยีเบีย้ปรับ2เทา่ของคา่ภาษีทีต่อ้งเสยี 
 4.2กรณียืน่แบบแสดงรายการภาษีกบัชาํระภาษีในเวลาทีกํ่าหนดแตไ่มถู่กตอ้งเสยีเบีย้ปรับ 1 เทา่ของภาษีทีข่าดไป 
 
5. บทกําหนดโทษ 
 
 5.1ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้บญัญัตนิีต้อ้งระวางโทษไมเ่กนิ 5,000.- บาท 
 
 5.2 ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีแตไ่มย่ืน่แบบแสดงรายการภาษีตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ6เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 10,000.- บาทหรอืทัง้
จําทัง้ปรับ 
 
 5.3 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จหรอืนําหลกัฐานมาแสดงเท็จระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ6เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 10,000.- บาทหรอื
ทัง้จําทัง้ปรับ 
 
6. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูรั้บคํา
ขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่คําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ
และเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
7. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื 
ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
8. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้ 
เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 



 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสชีมพู/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 10 นาท ี
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้ระกอบการยืน่แบบ 
1.1 แบบรายการภาษีองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด (อบจ. 01-4)                 
1.2 งบเดอืนแสดงการรับ-จา่ยน้ํามัน/กา๊ซ (อบจ. 01-6) 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 
 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีอ่อกใบเสร็จรับเงนิ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) 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))  

2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัจากน้ํามัน  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสชีมพู อําเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสชีมพู อําเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที๓่) พ.ศ.๒๕๔๖  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 10.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สาํเนาคูม่อืประชาชน] การรับชาํระภาษีบํารุงองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัจากน้ํามัน 
22/07/2558 13:43 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


