คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากสถานการคาน้ํามัน โดยการโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ
1) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2540 มาตรา 64(1) กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
มีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารวนจังหวัดจากการคาในเขตจังหวัดสําหรับภาษีน้ํามันเบนซินน้ํามัน
ดีเซลและน้ํามันที่คลายกันอัตราลิตรละไมเกิน 10 สตางค และกาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตอัตรา
กิโลกรัมละ ไมเกิน 10 สตางค
2) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2556 หมวด 2
ขอ 11(1) น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายกันน้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกันอัตราลิตรละ 4.54 สตางคและขอ 11(2)
กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตอัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค
2. วิธีการ
2.1.) ผูประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีทางโทรสาร (Fax) เบอร 0-5423-7648 หรือทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิคส (E-mail) www.jadkeb-lp-pao@hotmail.com พรอมสําเนาใบโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชี
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาลําปาง เลขที่บัญชี 029-210253-0 หรือธนาคารกรุงไทยสาขาลําปาง เลขที่บัญชี 503-1-02357-0
2.2) เช็คยอดเงินในสมุดเงินฝากธนาคารทั้งสองบัญชีที่มีการโอนเงินเขาวายอดเงินที่โอนกับยอดเงินในแบบแสดงรายการ
ภาษีตรงกันหรือไมพรอมทั้งเช็คความถูกตองของแบบฯวาถูกตองครบถวนหรือไม
2.3) ออกใบเสร็จรับเงินแลวจัดสงใหกับสถานประกอบการทางไปรษณีย
3. ผูประกอบการเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในกรณี
3.1) ผูมีหนาที่เสียภาษีเสียเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตราดังตอไปนี้
(1) กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีกับไมชําระภาษีในเวลากําหนดเสียเบี้ยปรับ 2 เทาของคาภาษีที่ตองเสีย
(2) กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีกับชําระภาษีในเวลาที่กําหนดแตไมถูกตองเสียเบี้ยปรับ 1 เทาของภาษีที่ขาดไป
3.2) ผูมีหนาที่เสียภาษีใดไมยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชําระภาษีภายในกําหนดเวลาหรือชําระขาดจากจํานวนภาษี
ที่ตองเสียใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับและการ
คํานวณเงินเพิ่มดังกลาวมิใหคิดทบตนเงินเพิ่มตามขอนี้มิใหเกินกวาจํานวนภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ
4. บทกําหนดโทษ
4.1) ผูมีหนาที่เสียภาษีผูใดไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพือ่ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน6เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000.- บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
4.2) ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงหรือยื่นบัญชีหรือ
เอกสารอันเปนเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน
10,000.- บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่น
คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
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
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.ผูประกอบการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอบจ. ชื่อ
บัญชีองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสหกรณการเกษตรสาขา
ลําปางเลขที่บัญชี 029-2-10253-0 หรือ
1.2 ธนาคารกรุงไทยสาขาลําปางเลขที่บัญชี 503-102357-0

ระยะเวลา
5 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
องคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง

ลําดับ

2)

ขั้นตอน
2. ผูประกอบการยื่นแบบอบจ.01-4 , อบจ.01-6 และ
สําเนาใบโอนเงิน
2.1 ทางโทรสาร (Fax) โทรสาร (Fax) เบอร 0-54237648 หรือ
2.2 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิคส (E-mail) www.jadkeblp-pao@hotmail.com
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
1. เจาหนาที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝาก
กับยอดเงินที่โอนวาถูกตองตรงกันหรือไมพรอมทั้งตรวจสอบ
หลักฐานตามแบบฯและยอดเงินที่โอนถูกตองตรงกันหรือไม
2. ออกใบเสร็จรับเงินและสงมอบใบเสร็จรับเงินให
ผูประกอบการทางไปรษณีย

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

5 วันทําการ

องคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ. 01-4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ2) งบเดือนแสดงการรับ-จายน้ํามัน/กาซ (อบจ. 01-6)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา0ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) 1) ภาษีน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกันคาธรรมเนียม 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

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที

ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงานบริการ:(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคูมือ: -

