
 

งานท่ีให้บริการ 
 

 

การรับชําระภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากนํ้ามัน 
 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
อบจ.ขอนแก่น  กองคลัง  ฝ่ายเร่งรดัและจดัเก็บรายได ้  วันจันทร์ – วันศุกร์  
โทรศัพท์ : 0-4323-7368     (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร  : 0-4323-7368     ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
หรือ ทางเว็ปไซต์  www.kkpao.go.th     
    
หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้
ออกข้อบัญญัติในการจัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงและยาสูบ 
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2549 และมอบอํานาจให้กรม
สรรพสามิต  กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดเก็บภาษีนํ้ามันและยาสูบตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2542  ต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาบันพัฒนา
สยาม เพื่อทําการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษี
นํ้ามันและยาสูบเอง เมื่อวันท่ี  11 พฤศจิกายน  2551  โดยมีจุดประสงค์เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและ
การจัดเก็บภาษีนํ้ามันและยาสูบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการปรับปรุงแก้ไขในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี  1  สิงหาคม  2552 เป็นต้นไป 
 

1.  หลักเกณฑ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ. 2540  สําหรับภาษีนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันท่ีคล้ายกัน อัตราลิตรละไม่เกิน 10  
สตางค์ และก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์อัตรากิโลกรัมละ ไม่เกิน  10  สตางค์ 
 

2.  วิธีการ 
 ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีต่อเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัด  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีกําหนดให้บริการ  

 
 
 
 



3.  เง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าท่ีขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด  ณ  สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

4.  ผู้ประกอบการเสียเบ้ียปรับในกรณี 
 4.1 กรณีไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีกับไม่ชําระภาษีในเวลากําหนด เสียเบี้ยปรับ  2 เท่าของค่าภาษี 
ท่ีต้องเสีย 
 4.2 กรณีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีกับชําระภาษีในเวลาท่ีกําหนดแต่ไม่ถูกต้อง เสียเบี้ยปรับ  1  เท่า
ของภาษีท่ีขาดไป 
 

5.  บทกําหนดโทษ 
 5.1 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษไม่เกิน  5,000.- บาท 
 5.2 ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีแต่ไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  6  เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน  10,000.- บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 5.3 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนําหลักฐานมาแสดงเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน  6  เดือน 
หรือหรือปรับไม่เกิน  10,000.- บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

6. บทเฉพาะกาล 
 6.1 กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะน้ัน ผู้รับคําขอและผู้ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสารหลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมภายในระเวลาท่ีกําหนด  ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 6.2 พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอ หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว 
 6.3 ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่า มีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
ข้ันตอน ระยะเวลาการให้บริการ และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ข้ันตอน/ระยะเวลาการให้บริการ  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร/ผู้ประกอบการย่ืนแบบ 
    1.1 แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด (อบจ. 01-4) 
    1.2 งบเดือนแสดงการรบั-จ่ายนํ้ามัน/ก๊าซ    
(อบจ. 01-6)  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ  
 (ระยะเวลา  5  นาที) 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
          กองคลัง  ฝ่ายเร่งรดัและจัดเก็บรายได้ 

2. การพิจารณา/เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรบัเงิน 
 (ระยะเวลา  5  นาที) 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
          กองคลัง  ฝ่ายเร่งรดัและจัดเก็บรายได้ 

(รวมระยะเวลาดําเนินการ  10  นาที) 



ช่องทางการให้บริการเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1.  หน่วยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนท่ีท่ีออกให้บริการ 
     ตามอําเภอต่างๆ (ตามแผนออกให้บริการประชาชน) 
2.  โอนผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. ช่ือบัญชี อบจ.ขอนแก่น  สาขาขอนแก่น  เลขที่บัญชี  01006262622789   
3.  นําส่งเป็นธนาณัติ  สั่งจ่าย อบจ.ขอนแก่น 
4.  ย่ืนชําระผ่านระบบออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ www.kkpao.go.th 
     (ผู้ประกอบการต้องย่ืนภายในวันท่ี  1 – 20 ของทุกเดือน) 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ และหลักฐานอ่ืนท่ีย่ืนเพ่ิมเติม 
 

1.  แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วน จังหวัด (อบจ. 01-4) จํานวน      1       ฉบับ 
2.  งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายนํ้ามัน/ก๊าซ    (อบจ. 01-6)  จํานวน      1       ฉบับ 
3.  คําขอตามแบบ อบจ. 01 – 1    จํานวน      1       ฉบับ 
4.  สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน      1       ฉบับ 
     และสําเนาบัตรประจําตวัผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ 
5.  สําเนาทะเบียนบ้านของสถานการค้า    จํานวน      1       ฉบับ 
6.  แผนที่ท่ีตั้งของสถานการค้า     จํานวน      1       ฉบับ 
7.  หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิของสถานการค้าท่ีจดทะเบียน  จํานวน      1       ฉบับ 
     หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี    
8.  สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)    จํานวน      1       ฉบับ 
9.  สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์   จํานวน      1       ฉบับ 
     (ท่ีออกให้ไม่เกิน  6  เดือน) 
10. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประชาชนของ  จํานวน      1       ฉบับ 
      ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

รายการภาษี  ค่าธรรมเนียม/อัตรา 
- ภาษีนํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันท่ี  
  คล้ายกัน 

 ลิตรละ  2  สตางค์ 
หมายเหตุ (อัตราลติรละไม่เกิน  10  สตางค์) 

- ก๊าซปิโตรเลยีมท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์  กิโลกรัมละ  2  สตางค์ 
หมายเหตุ (อัตรากิโลกรัมละไม่เกิน  10  สตางค์) 

 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ สามารถติดต่อร้องเรียนได้ท่ี ผ่านทางสายด่วน Call Canter 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4324-3290 โทรสาร 0-4323-5144  หรือ เว็บไซต์  www.kkpao.go.th หัวข้อ  
รับเรื่องร้องทุกข์  ซึ่งเป็นช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการให้บริการและอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 


