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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีบาํ รุงองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดจากนํา้ มัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษี บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากนํ ้ามัน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื ่อง การเรี ยกเก็บภาษี บํารุงองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2555
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม
10 นาที
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับชําระภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากนํ ้ามัน อบจ.นครปฐม
21/07/2558 15:40
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายเร่ งรัดและจัดเก็บรายได้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม (อาคาร OTOP) /ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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3)

หมายเหตุ สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม/อีเมล์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้ อบัญญัตจิ ดั เก็บภาษีตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 สําหรับภาษีนํ ้ามันเบนซิน นํ ้ามันดีเซลและนํ ้ามันที่คล้ ายกัน อัตราลิตรละ ไม่เกิน 10 สตางค์ และก๊ าซปิ โตรเลียมที่
ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงสําหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ ไม่เกิน 10 สตางค์
2. วิธีการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษีตอ่ เจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม ณ
สํานักงานองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม
3. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้ าต่อเจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ณสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
4. ผู้ประกอบการเสียเบี ้ยปรับในกรณี
4.1กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี กบั ไม่ชําระภาษีในเวลากําหนดเสียเบี ้ยปรับ2เท่าของค่าภาษีที่ต้องเสีย
4.2กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษี กับชําระภาษีในเวลาที่กําหนดแต่ไม่ถกู ต้ อง เสียเบี ้ยปรับ 1 เท่าของภาษีที่ขาดไป
5. บทกําหนดโทษ
5.1ผู้ใดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อบัญญัตนิ ี ้ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.- บาท
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5.2 ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรื อปรับไม่เกิน 10,000.- บาท
หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
5.3 ผู้ใดแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จหรื อนําหลักฐานมาแสดงเท็จ หรื อยื่นบัญชีหรื อเอกสารอันเป็ นเท็จเพื่อหลีกเลีย่ งหรื อ
พยายามหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน6เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000.- บาทหรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
6. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
7. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อ
ยื่นเอกสารเพิม่ เติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
8. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ ว
เห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบ 1.1
แบบรายการภาษีองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด (อบจ.
01-4) 1.2 งบเดือนแสดง
การรับ-จ่ายนํ ้ามัน/ก๊ าซ
(อบจ. 01-6) เพื่อให้

ระยะเวลา
ให้ บริการ
5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครปฐม

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร
(1. ระยะเวลา : 5 นาที 2.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
นครปฐม)

การพิจารณา

2)

เจ้ าหน้ าที่ออก
ใบเสร็จรับเงิน
(1. ระยะเวลา : 5 นาที 2.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
นครปฐม)

5 นาที

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
นครปฐม

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

5/6

ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบรายการภาษี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
(อบจ. 01-4)
งบเดือนแสดง
การรับ-จ่าย
นํ ้ามัน/ก๊ าซ
(อบจ. 01-6)

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ภาษีนาํ ้ มันเบนซิน นํา้ มันดีเซลและนํา้ มันที่คล้ ายกัน
(อัตราลิตรละ ไม่ เกิน 10 สตางค์ (อบจ.นครปฐมจัดเก็บในอัตรา 4.54 สตางค์ ))
ค่ าธรรมเนียม 0.1 บาท
หมายเหตุ 2)

ก๊ าซปิ โตรเลียมที่ใช้ เป็ นเชือ้ เพลิงสําหรับรถยนต์
(อัตรากิโลกรัมละ ไม่ เกิน 10 สตางค์ (อบจ.นครปฐมจัดเก็บในอัตรา 4.54 สตางค์ ))
ค่ าธรรมเนียม 0.1 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034960807 e-mail :
info@nkppao.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบรายการภาษี องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. 01-4)
2)

2. งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายนํ ้ามัน/ก๊ าซ (อบจ. 01-6)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

25/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
นครปฐม สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

