
คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากสถานการคานํ้ามัน โดยการโอนเงิน 
เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ 
1) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2540 มาตรา 64(1) กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง     
มีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัดสําหรับภาษีนํ้ามันเบนซินนํ้ามัน
ดีเซลและนํ้ามันที่คลายกันอัตราลิตรละไมเกิน 10 สตางค และกาซปโตรเลียมที่ใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตอัตรา
กิโลกรัมละ ไมเกิน 10 สตางค 
2) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง เร่ือง การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2556 หมวด 2 
ขอ 11(1) นํ้ามันเบนซินและนํ้ามันที่คลายกันนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันที่คลายกันอัตราลิตรละ 4.54 สตางคและขอ 11(2) 
กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตอัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค 
 
2. วิธีการ 
2.1.) ผูประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีทางโทรสาร (Fax) เบอร 0-5423-7648 หรือทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิคส (E-mail) www.jadkeb-lp-pao@hotmail.com พรอมสําเนาใบโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารช่ือบัญชี
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลําปาง เลขที่บัญชี 029-2-
10253-0 หรือธนาคารกรุงไทยสาขาลําปาง เลขที่บัญชี 503-1-02357-0 
2.2) เช็คยอดเงินในสมุดเงินฝากธนาคารทั้งสองบัญชีที่มีการโอนเงินเขาวายอดเงินที่โอนกับยอดเงินในแบบแสดงรายการ
ภาษีตรงกันหรือไมพรอมทั้งเช็คความถูกตองของแบบฯวาถูกตองครบถวนหรือไม 
2.3) ออกใบเสร็จรับเงินแลวจัดสงใหกับสถานประกอบการทางไปรษณีย 
 
3. ผูประกอบการเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในกรณี 
3.1) ผูมีหนาที่เสียภาษีเสียเบ้ียปรับในกรณีและตามอัตราดังตอไปน้ี 
  (1) กรณีไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีกับไมชําระภาษีในเวลากําหนดเสียเบ้ียปรับ 2 เทาของคาภาษีที่ตองเสีย 
   (2) กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีกับชําระภาษีในเวลาที่กําหนดแตไมถูกตองเสียเบี้ยปรับ 1 เทาของภาษีที่ขาดไป 
3.2) ผูมีหนาที่เสียภาษีใดไมยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษีภายในกําหนดเวลาหรือชําระขาดจากจํานวนภาษี     
ที่ตองเสียใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบ้ียปรับและการ
คํานวณเงินเพิ่มดังกลาวมิใหคิดทบตนเงินเพิ่มตามขอน้ีมิใหเกินกวาจํานวนภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ 
 
4. บทกําหนดโทษ 
4.1) ผูมีหนาที่เสียภาษีผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพือ่หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีตองระวางโทษ



จําคุกไมเกิน6เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000.- บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
4.2) ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงหรือย่ืนบัญชีหรือ
เอกสารอันเปนเท็จเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 
10,000.- บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะน้ัน 
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูย่ืน
คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
6. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 
 
7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
ชองทางการใหบริการ 
 
สถานที่ใหบริการ 
ชําระเงินผานธนาคารณธนาคารที่ผูประกอบการดําเนินการ 
โอนเงิน/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วันทําการ 
 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.ผูประกอบการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอบจ. ช่ือ
บัญชีองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
    1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสหกรณการเกษตรสาขา
ลําปางเลขที่บัญชี 029-2-10253-0 หรือ 
     1.2 ธนาคารกรุงไทยสาขาลําปางเลขที่บัญชี 503-1-
02357-0 

5 นาที องคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
2. ผูประกอบการย่ืนแบบอบจ.01-4 , อบจ.01-6 และ
สําเนาใบโอนเงิน 
     2.1 ทางโทรสาร (Fax) โทรสาร (Fax) เบอร 0-5423-
7648 หรือ 
    2.2 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิคส (E-mail) www.jadkeb-
lp-pao@hotmail.com  
(หมายเหตุ: -) 

2) การพิจารณา 
1. เจาหนาที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝาก 
กับยอดเงินที่โอนวาถูกตองตรงกันหรือไมพรอมทั้งตรวจสอบ
หลักฐานตามแบบฯและยอดเงินที่โอนถูกตองตรงกันหรือไม 
2. ออกใบเสร็จรับเงินและสงมอบใบเสร็จรับเงินให
ผูประกอบการทางไปรษณีย 
 
(หมายเหตุ: -) 

5 วันทําการ องคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ. 01-4) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

งบเดือนแสดงการรับ-จายน้ํามัน/กาซ (อบจ. 01-6) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) 1) ภาษีนํ้ามันเบนซินน้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกันคาธรรมเนียม 
0.0454 บาท 
หมายเหตุ (อัตราลิตรละ 4.54 สตางค ) 
2) กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตคาธรรมเนียม 
0.0454 บาท 
หมายเหตุ (อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค)( 

- 
 



 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) องคการบริหารสวนจังหวัดลําปางถนนพหลโยธินตําบลศาลาอําเภอเกาะคาจังหวัดลําปาง  52130   
โทรศัพท 054-237645   โทรสาร 054-237648 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
 
ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกระบวนงาน:(ใสช่ือกระบวนงาน) 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ช่ือหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 
Ministry) 
ประเภทของงานบริการ:(ใสช่ือประเภทงานบริการ) 
หมวดหมูของงานบริการ: (ใสช่ือประเภทงานบริการ) 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:(ใสช่ือก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต) 
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ) 
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ) 
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา) 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด) 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  
 
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี


