
ขอบเขตการให้บริการ 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข(ถ้าม)ีในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต 

งานที่ให้บริการ การช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน  ามัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักคลัง  ฝ่ายพัฒนารายได้ 

 
 

สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สํานักงาน/สํานักคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
โทรศัพท์ : 045-814683 
โทรสาร : 045-814677 
หรือ ทางเว็บไซต์ https://www.pao-sisaket.go.th/ 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) 
 ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น. 

 

1. หลักเกณฑ ์
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ.2540 สําหรับภาษีน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ ไมเกิน 10 สตางค ์   
ก๊าซปโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ ไมเกิน 10 สตางค์ 
 

2. วิธีการ 
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชําระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด          

ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

3. เงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัด ตามแบบ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกําหนด  ณ  สํานักงานองค์การบริหารสวนจงหวัดศรีสะเกษหรือขอยื่นจดทะเบียนออนไลน์ทาง
เว็บไซต์ https://www.pao-sisaket.go.th/ 
 

4. ผู้ประกอบการเสียเบี ยปรับกรณีดังต่อไปนี  
4.1 กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษี กับไมชําระภาษีในเวลากําหนด เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษทีี่ต้องชําระ 
4.2 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีกับชําระภาษีในเวลาที่กําหนดแต่ไม่ถูกต้องเสียเบี้ยปรับ 1 เท่าของภาษีที่

ขาดไป 
 

 
 



ขั นตอน และ ระยะเวลาการให้บริการ และหนวยงานทีร่ับผิดชอบ 

5. บทก าหนดโทษ 
5.1  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไมปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษไมเกิน 5,000.- บาท 
5.2  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี แตไมย่ื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวางโทษจําคุกไมเกิน 6  เดือน หรือปรับไมเกิน 

10,000.-บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
5.3  ผู้ ูใดแจ้งข้อความเปนเทจ็ หรือนําหลักฐานมาแสดงเท็จ ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน  หรือปรับไมเกิน 

10,000.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

6.บทเฉพาะ 
6.1 กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไมครบถ้วนและไม อาจแก้ไขเพ่ิมเติม

ได้ในขณะนั้น ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสารหลักฐานรวมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไมดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

6.2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวายื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอ หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

6.3 ระยะเวลาการให้บริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคําขอ และรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นวา มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูมือประชาชน 

 

 
ขั นตอน/ ระยะเวลาใหบริการ หนวยงานผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจสอบเอกสาร / ผู้ประกอบการยื่นแบบ 
1.1 แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ. 01-4 ) 
1.2 งบเดือนแสดงการรับ – จายน้ํามัน /กาซ ฯ 
(อบจ. 01-6 ) เพ่ือให้เจ้าหนาทีต่รวจสอบ 
*** (ระยะเวลา 3 นาท ี) 

องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 
สํานักคลัง/ ฝายพัฒนารายได 

2.  การพิจารณา/เจาหนาที่ออกมอบใบเสร็จรับเงิน 
*** (ระยะเวลา 2 นาท)ี 

องคการบริหารสวนจังหวัดศรสีะเกษ 
สํานักคลัง / ฝายพัฒนารายได 

   
    (รวมระยะเวลาด าเนินการ 5 นาท ี) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการสถานค้าน้ํามัน /ก๊าซปิโตรเลียม  

 ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์              

ยื่นแบบรายงาน อบจ .01-4.  อบจ ,01-6 

 

 *เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษรับชําระภาษีประจํา

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อําเภอ  ปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (น้ํามัน)  

 *หรือเจ้าหน้าที่สํานักคลังฝ่ายพัฒนารายได้  

ตรวจสอบเอกสารการยื่นแบบช าระภาษี 

 *เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษรับชําระภาษีประจํา

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อําเภอ  ปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ )น้ํามัน)  

 *หรือเจ้าหน้าที่สํานักคลัง  ฝ่ายพัฒนารายได้  

ออกใบเสร็จรับเงิน 

             2 นาที 

2 

นาที 

1 

นาที 

ขั นตอนการรับช าระภาษีบ ารุง อบจ.ศรีสะเกษ. 

(น  ามันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื อเพลิงส าหรับรถยนต์) 

ออกให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที ่
 



ชองทางการใหบริการเพิ่มเติม ดังนี  

คาธรรมเนียม 

                                       การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. หนวยบริการรับ ชําระภาษีเคลื่อนที่ที่ออกใหบริการตามอําเภอตาง ๆ  (ตามแผนออกใหบริการรับชําระภาษี
นอกสถานที่) 
2. โอนผานธนาคาร 
3. สั่งจ่ายเช็ค ในนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
(ผูประกอบการตองยื่นภายในวันที่ 1 -20 ของทุกเดือน) 
 

 
1. แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ. 01-4 )  จํานวน  1 ฉบับ 
2. งบเดือนแสดงการรับ-จายน้ํามัน  /กาซ ฯ (อบจ. 01-6)  จํานวน 1 ฉบับ 
 

รายการภาษี คาธรรมเนียม/ อัตรา 
- ภาษีน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คล้ายกัน ลิตรละ 4.54 สตางค 

หมายเหตุ : อัตราลิตรละไมเกิน 10 สตางค 
- กาซปิโตรเลียมทีใ่ชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ กิโลกรัมละ 4.54 สตางค 

หมายเหตุ : อัตราลิตรละไมเกิน 10 สตางค 

 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่  
สายด่วน  Call Canter เบอร์โทรศัพท ์: 0-4581-4683 โทรสาร 0-4581-4677 หรือที ่
เว็บไซต์ www.pao-sisaket.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งเป็นช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นช าระภาษี ฯ 

http://www.pao-sisaket.go.th/
http://www.kkpao.go.th/
http://www.kkpao.go.th/

