ลําดับที่ 14
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากน้ํามัน
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
กระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากน้ํามัน
#
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
1 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี / ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 สําหรับภาษีน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน อัตรา
ลิตรละ 4.54 สตางค และกาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต อัตรากิโลกรัมละ 4.54
สตางค
2. วิธีการ
ผูประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษีตอเจาหนาที่ขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ณ สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
3. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ผูประกอบการจดทะเบียนสถานการคาตอเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตาม
แบบองคการบริหารสวนจังหวัด ณ สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
4. ผูประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี
4.1 กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษี กับไมชําระภาษีในเวลากําหนด เสียเบี้ยปรับ
2 เทาของคาภาษีที่ตองเสีย
4.2 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีกับชําระภาษีในเวลาที่กําหนดแตไมถูกตอง เสีย
เบี้ยปรับ 1 เทาของภาษีที่ขาดไป
5. บทกําหนดโทษ
5.1 ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษไมเกิน 5,000.- บาท
5.2 ผูมีหนาที่เสียภาษี แตไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6
เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
5.3 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ หรือนําหลักฐานมาแสดงเท็จ ระวางโทษจําคุกไม
เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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6. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไม
อาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่น
คําขอไมดําเนิน การแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
7. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวา
ผูยื่น คํา ขอจะดํา เนิ น การแกไ ขคํ าขอหรือ ยื่น เอกสารเพิ่ม เติ มครบถวนตามบั น ทึ กสองฝา ยนั้ น
เรียบรอยแลว
8. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคํา
ขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
#
ขั้นตอน
ระยะเวลา
หนวยงานผูรบั ผิดชอบ
1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
1 นาที กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริม
ผูประกอบการยื่นแบบ 1.1 แบบรายการ
การปกครองทองถิ่น องคการ
ภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี
01-4) 1.2 งบเดือนแสดงการรับ-จาย
น้ํามัน/กาซ (อบจ. 01-6) เพื่อให
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
( 1. ระยะเวลา : 1 นาที (ระบุระยะเวลา
ที่ใหบริการจริง) 2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรี )
2 ประเภท การพิจารณา
2 นาที กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริม
เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน
การปกครองทองถิ่น องคการ
( 1. ระยะเวลา : 2 นาที (ระบุระยะเวลา
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี
ที่ใหบริการจริง) 2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรี )
ระยะเวลาดําเนินการรวม
3 นาที
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การลดขั้นตอน
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
#
ชื่อเอกสาร
1 แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ. 01-4) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
เอกสารยืนยันตัวตน
2 งบเดือนแสดงการรับ-จายน้ํามัน/กาซ (อบจ. 01-6) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
เอกสารยืนยันตัวตน
คาธรรมเนียม
#
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1 ภาษีน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกัน
( อัตราลิตรละ 4.54 สตางค )
2 กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต
( อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค )

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
0 บาท
0 บาท

ชองทางการรองเรียน
#
ชองทางการรองเรียน
1 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท 038-398-039-40 ตอ 349 หรือ
038-398-029
2 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ถ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
3 เว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี www.chon.go.th
4 ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )
แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
#
ชื่อเอกสาร
1 1. แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ. 01-4) 2. งบเดือนแสดงการรับ-จาย
น้ํามัน/กาซ (อบจ. 01-6)๑,
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