
คู่มือส าหรับประชาชน 
งานท่ีให้บริการ : การรับช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามันและ 

                           ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

๑.  ชื่อกระบวนงาน :   การรับช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามันและ 
                          ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ 
๒.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
๔.  หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
๕. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 
          ๑) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๒ 
๖  .ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

๗.  พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถิ่น  
๘.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :  -  
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : - 
๙.  ข้อมูลสถิติ : - 
      จ านวนเฉล่ียต่อเดือน : - 
      จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด : - 
      จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด : -  
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  :  การรับช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามันและ
ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ 

๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
          ๑)สถานท่ีให้บริการ  
           ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช / ติดต่อด้วยตนเอง 
        ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

            เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    

          (มีพักเที่ยง) 

        หมายเหตุ - 

          ๒)สถานท่ีให้บริการ   
           ยื่นช าระค่าธรรมเนียมฯผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th / 
               ติดต่อ ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

http://www.nakhonsi.go.th/


-๒- 
        ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

            เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    

          (มีพักเที่ยง) 

        หมายเหตุ -    

๑๒.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          ๑. หลักเกณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บภาษีบ ารุงตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ส าหรับภาษีที่เรียกเก็บ 
          ๑.๑ น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันคล้ายกัน อัตราลิตรละ ๔.๕๔ สตางค์ 
                    ๑.๒ ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ ๔.๕๔ สตางค์   
          ๒. วิธีการ ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด พร้อมกับ
ช าระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสถานที่อ่ืนตามที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดประกาศก าหนดภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 
เศษของหนึ่งบาทของภาษีที่ต้องช าระตามวรรคหนึ่งให้ปัดทิ้ง 
          ๓. เง่ือนไขในการยื่นค าขอ ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดณส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
หรือยื่นช าระค่าธรรมเนียมฯผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตทางเวปไซต์ www.nakhonsi.go.th 
          ๔. บทก าหนดโทษ 
                  ๔.๑ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่
เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ                   
                  ๔.๒ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือ ยื่น
บัญชีหรือเอกสารอันเป็นเท็จเพ่ือจะไม่เสียภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
                  ๔.๓ ให้ความผิดตามข้อบัญญัตินี้เป็นความผิดที่ เปรียบเทียบได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มี
อ านาจเปรียบเทียบ 
                  เม่ือผู้กระท าผิดได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                  เงินค่าปรับตามวรรคสอง ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  ๔.๔ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือน าพยานหลักฐานมาแสดงเพ่ือจะไม่
เสียค่าธรรมเนียมไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่น าส่งค่าธรรมเนียมต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
 

-/๑๓.ขั้นตอน… 



-๓- 
๑๓.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

การยื่นช าระค่าธรรมเนียมฯด้วย

ตนเองส านักงาน อบจ.นศ.และหน่วย

รถบริการเคลื่อนที่ 

- ผู้ประกอบการกรอกแบบยื่นช าระ

ค่าธรรมเนียม (แบบ อบจ.๐๑-๑ และ 

แบบ อบจ.๐๑-๓) 

- ยื่นแบบรายการช าระค่าธรรมเนียมฯ

ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

๓ นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(ฝ่ายจัดเก็บรายได้

กองคลังองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช) 

๒) 

การพิจารณา 

 

-เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

-ผู้ประกอบการรับใบเสร็จรับเงิน 

-สิ้นสุดขั้นตอนการช าระภาษีฯ 

 

๒ นาที กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(ฝ่ายจัดเก็บรายได้

กองคลังองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช) 

     ระยะเวลาด าเนินการรวม ๕ นาที 
๑๔.   งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
        ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
๑๕.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

      ๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จ านวนเอกสาร จ านวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ 
ยืนยันตัวตน ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง ส าเนา เอกสาร 

๑ แบบรายการภาษี
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ. ๐๑-๑) 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๒ งบเดือนแสดงการรับ – 
จ่ายน้ ามันก๊าด
ปิโตรเลียม (อบจ. ๐๑-๓) 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

  



-๔- 
      ๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

       ไม่พบเอกสารอ่ืนๆส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

๑๖.  ค่าธรรมเนียม 
  ๑. น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันคล้ายกัน อัตราลิตรละ ๔.๕๔ สตางค์ 
            ๒. ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ ๔.๕๔ สตางค์   
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
  ๑) ช่องทางการร้องเรียน : ฝ่ายจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
          หมายเหตุ -                         
          ๒) ช่องทางการร้องเรียน : ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
          หมายเหตุ ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐  / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / 
ตู้ปณ.๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐) 
๑๘.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
          ๑) แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.๐๑-๑) 
          ๒) งบเดือนแสดงการับ – จ่ายน้ ามันก๊าซปิโตรเลียม  ( อบจ. ๐๑-๓) 
๑๙.  หมายเหตุ  - 
 
 

 
 


