
13. กระบวนงานบริการ : การรับช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน  ามัน 
 

    ๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต  
         ๑.๑ หลักเกณฑ์  
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีอ านาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ส าหรับภาษีน  ามันเบนซิน  น  ามันดีเซลและน  ามันที่คล้ายกัน         
อัตราลิตรละไม่เกิน  10  สตางค์  และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื อเพลิงส าหรับรถยนต์  อัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 
10  สตางค ์  
         ๑.๒ วิธีการ 
       ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี  และช าระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑.๓ เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้า ต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแบบ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑.๔ ผู้ประกอบการเสียเบี ยปรับในกรณี 
 ๔.๑ กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีกับไม่ช าระภาษีในเวลาก าหนดเสียเบี ยปรับ 2 เท่าของ

ค่าภาษีที่ต้องเสีย 
 ๔.๒ กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษี  กับช าระภาษีในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่ถูกต้อง เสียเบี ยปรับ 

1 เท่าของภาษีที่ขาดไป 
๑.๕ บทก าหนดโทษ 
 ๕.๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี  ต้องระวางโทษไม่เกิน ๕,๐๐๐  บาท 

๕.๒ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 
หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั งจ าทั งปรับ 

๕.๓ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือน าหลักฐานมาแสดงเท็จ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 
หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั งจ าทั งปรับ 

๑.๖  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่าย และรายการ/เอกสารหลักฐาน
ร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๑.๗  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั นเรียบร้อยแล้ว 

๑.๘  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
     ๑.๒ ขั นตอน ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ที ่ ประเภทขั นตอน รายละเอียดของขั นตอน 

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ประกอบการยื่นแบบ 
1.1 แบบรายการภาษีองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (อบจ.01 - 4) 
1.2 งบเดือนแสดงการรับ – จ่าย

น  ามัน/ก๊าซ  (อบจ.01 - 6) 
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

5 นาที กองคลัง 
อบจ.ยะลา 

 



 

ที ่ ประเภทขั นตอน รายละเอียดของขั นตอน 
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๒ การพิจารณา เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 5 นาที กองคลัง 
อบจ.ยะลา 

 

 

                                    ระยะเวลาการให้บริการ   10 นาท ี

    ๑.๓ ช่องทางการให้บริการ    
๑.๓.๑ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๐-๓๖๓๐  

    ๑.๔ ระยะเวลาการเปิดให้บริการ  วันจันทร์ –วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง ราชการก าหนด)  ตั งแต่เวลา       
          ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (หยุดพักเที่ยง) 
   ๑.๕ รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 
ที ่

 
รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

จ านวน
เอกสาร 

(ฉบับจริง) 

จ านวน
เอกสาร 
(ส าเนา) 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

๑ แบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.01 – 4) 

๑ - ฉบับ  

๒ งบเดือนแสดงการรับ –จ่ายน  ามัน/ก๊าซ
(อบจ. 01 – 6) 

๑ - ฉบับ  

- ค่าธรรมเนียม   
1)  ภาษีน  ามันเบนซิน  น  ามันดีเซลและน  ามันที่คล้ายกัน  ค่าธรรมเนียม 0.1 บาท (อัตราลิตรละไม่เกิน 

10 สตางค์) 
2) ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื อเพลิงส าหรับรถยนต์  ค่าธรรมเนียม  0.1 บาท (อัตรากิโลกรัมละ ไม่เกิน 

10 สตางค์) 
 

๑.๖ ช่องทางการร้องเรียน   
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ 

หมายเลขโทรศัพท์   ๐-๗๓๑๐-๓๖๑๐  
- ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / 

      สายด่วน ๑๑๑๑ /www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

 

 

 

 

 


