
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรรบัช ำระภำษบี ำรงุองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัจำกน ำ้มนั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑ ์

 

องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัมอี านาจออกขอ้บญัญัตจัิดเก็บภาษีตามพระราชบญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัพ.ศ. 2540 

ส าหรับภาษีน ้ามันเบนซนิน ้ามันดเีซลและน ้ามันทีค่ลา้ยกนัอตัราลติรละไมเ่กนิ 10 สตางคแ์ละกา๊ซปิโตรเลยีมทีใ่ชเ้ป็น

เชือ้เพลงิส าหรับรถยนตอ์ัตรากโิลกรัมละไมเ่กนิ 10 สตางค ์

 

2. วธิกีาร 

 

ผูป้ระกอบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีและช าระภาษีตอ่เจา้หนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัณส านักงานองคก์าร

บรหิารสว่นจังหวดั 

 

3. เงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

 

ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนสถานการคา้ตอ่เจา้หนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัณ

ส านักงานองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 

 

4. ผูป้ระกอบการเสยีเบีย้ปรับในกรณี 

 

 4.1กรณีไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีกบัไมช่ าระภาษีในเวลาก าหนดเสยีเบีย้ปรับ2เทา่ของคา่ภาษีทีต่อ้งเสยี 

 4.2กรณียืน่แบบแสดงรายการภาษีกบัช าระภาษีในเวลาทีก่ าหนดแตไ่มถู่กตอ้งเสยีเบีย้ปรับ 1 เทา่ของภาษีทีข่าดไป 

 

5. บทก าหนดโทษ 

 

 5.1ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้บญัญัตนิีต้อ้งระวางโทษไมเ่กนิ 5,000.- บาท 

 

 5.2 ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษีแตไ่มย่ืน่แบบแสดงรายการภาษีตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ6เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 10,000.- บาท

หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

 5.3 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จหรอืน าหลกัฐานมาแสดงเท็จระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ6เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 10,000.- 

บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

6. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

7. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอื 

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

8. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอไดต้รวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลว้ 

เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสชีมพู/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูป้ระกอบการยืน่แบบ 

1.1 แบบรายการภาษีองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด (อบจ. 01-4)                 

1.2 งบเดอืนแสดงการรับ-จา่ยน ้ามัน/กา๊ซ (อบจ. 01-6) 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี - 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีอ่อกใบเสร็จรับเงนิ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 นาท ี - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ไมพ่บเอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(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:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด 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 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับช าระภาษีบ ารุงองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัจากน ้ามัน  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ กรมสง่เสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสชีมพู อ าเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั พ.ศ.๒๕๔๐ และแกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที๓่) พ.ศ.๒๕๔๖  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 10.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การรับช าระภาษีบ ารุงองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัจากน ้ามัน 

22/07/2558 13:43 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

 


