
 

คูมือสำหรับประชาชน 
(คูมือกลางสำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร) 

 

งานใหบริการ การรับชำระภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากการคาน้ำมัน/กาซปโตรเลียม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร กองคลัง ฝายพัฒนารายได 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร กองคลัง ฝายพัฒนารายได 
โทรศพัท : ๐-๔๒๗๑-๕๒๑๕ 
โทรสาร : ๐-๔๒๗๑-๖๖๖๙ 

วันจันทร- วันศุกร (เวนวันหยดุราชการ) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 
 

ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร พ.ศ.๒๕๔๐ องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนครได
ออกขอบัญญัติในการจัดเก็บภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด  จากการคาน้ำมัน/กาซปโตรเลียมท่ีใชเปน
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต 
 

หลักเกณฑ  
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  การเก็บภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป 
กำหนดใหผูประกอบการคาสงหรือคาปลีกน้ำมัน/กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต ภายใน
เขตจังหวัดสกลนคร ชำระภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ในอัตรา
ลิตรละ/กิโลกรัมละ ๔ สตางค 

 

วิธีการ 
๑. ผูประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสถานการคาน้ำมัน/กาซปโตรเลียม (แบบ อบจ.๐๑-๑) ตอพนักงาน

เจาหนาที่  ณ  องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  กองคลัง  ฝายพัฒนารายได ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ ๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป หรือภายใน ๓๐ วัน นับแตวนัเริ่มดำเนินการคาในเขตจังหวัดสกลนคร 

๒. ผูประกอบการตองแสดงใบทะเบียนสถานการคา (แบบ อบจ.๐๑-๓) ไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ 
สถานประกอบการหรือสำนักงาน 

๓. เมื่อผูประกอบการจะยายสถานการคา หรือยกเลิก/โอนกิจการ ใหแจงคำขอยายหรือเลิกหรือโอนกิจการ
น้ำมัน/กาซปโตรเลียม (แบบ อบจ.๐๑-๒) ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  กองคลัง 
ฝายพัฒนารายได กอนวันยายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ไมนอยกวา ๑๕ วัน 

   กรณีใบทะเบียนสถานการคาสูญหาย/ชำรุด   ใหผูประกอบการยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสถาน
การคา (แบบ อบจ. ๐๑-๒) 
 ๔. ผูประกอบการทำบัญชีประจำวันแยกแตละชนิดน้ำมัน (แบบ อบจ.๐๑-๕)ใหแลวเสร็จภายใน ๓ วัน 
นับแตวันที่มีเหตุจะตองลงรายการ ซึ่งเก็บไวไมนอยกวา ๕ ป ที่สถานการคา และงบเดือน (แบบ อบจ.๐๑-๖) 
 
 
 



 
-๒- 

 
 ๕. ผูประกอบการ ยื่นแบบรายการภาษี (แบบ อบจ.๐๑-๔) พรอมงบเดือน (แบบ อบจ.๐๑-๖) และชำระ
ภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากการคาน้ำมัน/กาซปโตรเลียม ในอัตราลิตรละ/กิโลกรัมละ ๔ สตางค ตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร กองคลัง ฝายพัฒนารายได หรือชองทางอื่นๆ ที่กำหนด 
ใหบริการ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป (เศษของหนึ่งบาทของภาษีที่ตองชำระใหปดทิ้ง) 
    กรณีที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมินภาษีเปนหนังสือตอผูมีหนาท่ีเสียภาษี ใหผูประกอบการ
ชำระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 
 

เงื่อนไขในการยื่นคำขอ 
 ผูประกอบการคาสงหรือคาปลีกน้ำมัน/กาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต เฉพาะตาม
ปริมาณที่จำหนายใหแกผูทำการคาหรือผูบริโภคภายในเขตจังหวัดสกลนคร 
 

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
 ๑. กรณไีมยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด เสียเบ้ียปรับอีก ๒ เทา ของเงิน
ภาษี 
 ๒. กรณียื่นแบบรายการภาษีพรอมชำระภาษีไวไมถูกตอง หรือมีขอผิดพลาด เสียเบ้ียปรับอีก ๑ เทา ของ
เงินภาษีที่เสียขาดไป 
 ๓. กรณีไมยื่นแบบรายการภาษีพรอมกับชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด หรือชำระขาดจากจำนวนภาษีที่
ตองเสีย เสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือน 
 

บทกำหนดโทษ 
 ๑. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัติวาดวยเรื่อง ไมจดทะเบียนสถานการคาตอพนักงานเจาหนาที่ ไม
แสดงใบทะเบียนสถานการคาไวในที่เปดเผย ไมแจงการยาย /เลิก/โอนกิจการ  ไมทำบัญชีประจำวัน/งบเดือนตอง
ระวางโทษปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท  
 ๒. ผูมีหนาที่เสียภาษีรายใดไมยื่นแบบรายการภาษี เพ่ือหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 ๓. ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ ตอบคำถามดวยถอยคำอันเปนเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงหรือ
ยื่นบัญชีหรือเอกสารอันเปนเท็จ  เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ 
เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 เม่ือผูกระทำผิดไดชำระคาปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ผูประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนสถานการคาน้ำมัน/ 
    กาซปโตรเลียม (แบบ อบจ.๐๑-๑) ตอพนักงานเจาหนาที่ 
    เพ่ือตรวจสอบเอกสารตางๆ  
    ลงทะเบียนคุม  
    ระยะเวลา : ๕ นาที 

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
กองคลัง ฝายพัฒนารายได 
 
 

 
 
 



 
-๓- 

 
๒. พนักงานเจาหนาที่ออกใบทะเบียนสถานการคาให 
    ผูประกอบการ  
    ระยะเวลา ๓ วัน 

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
กองคลัง ฝายพัฒนารายได 

๓. ผูประกอบการยื่นแบบรายการภาษี (แบบ อบจ.๐๑-๔)  
    พรอมงบเดือน (แบบ อบจ.๐๑-๖)  
    ตอพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  
    ระยะเวลา : ๕ นาท ี
    ผูประกอบการชำระภาษตีอพนักงานเจาหนาที่  
    พนักงานเจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน  
    ลงทะเบียนคุมรายรับ  
   ระยะเวลา : ๕ นาท ี

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 
กองคลัง ฝายพัฒนารายได 

 
 

ระยะเวลา 
 ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๕ นาที 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
 ๑. คำขอจดทะเบียนสถานการคาน้ำมัน/กาซปโตรเลียม (แบบ อบจ.๐๑-๑) จำนวน ๒ ฉบับ 

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูยื่นคำขอ    จำนวน ๑ ฉบับ 

    - สำเนาทะเบียนบานของผูยื่นคำขอ     จำนวน ๑ ฉบับ 

    - สำเนาบัตรประจำตัวผูเสยีภาษีอากรของผูยื่นคำขอ   จำนวน ๑ ฉบับ 

    - สำเนาทะเบียนของสถานการคา     จำนวน ๑ ฉบับ 

    - แผนที่ท่ีตั้งของสถานการคา      จำนวน ๑ ฉบับ 

    - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ออกใหไมเกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ ฉบับ 

    - หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ 

 ๒. คำขอยายหรือเลิกหรือโอนกิจการน้ำมัน/กาซปโตรเลียม (แบบ อบจ.๐๑-๒)     จำนวน ๑ ฉบับ 

      - ใบทะเบียนสถานการคาที่ชำรุดหรือหลักฐานการแจงความ  

               เจาหนาที่ตำรวจออกให (กรณีขอรับใบแทน)    จำนวน ๑ ฉบับ 

    - หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ 

    - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ออกใหไมเกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ ฉบับ 

    - บัญชีสินคาน้ำมัน และบัญชีรายการคางชำระภาษี   

               (กรณีขอยายหรือโอนหรือเลิกกิจการ)     จำนวน ๑ ฉบับ 

๓. ใบทะเบียนสถานการคา (แบบ อบจ.๐๑-๓)    จำนวน ๑ ฉบับ 

๔. แบบรายการภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด (แบบ อบจ.๐๑-๔) จำนวน ๑ ฉบับ 

 
 
 



 
-๔- 

 

๕. บัญชีประจำวันแสดงการรับ–จาย น้ำมัน/กาซปโตรเลียม  

    (แบบ อบจ.๐๑-๕)       จำนวน ๑ ฉบับ 

๖. งบเดือนแสดงการรับ–จาย น้ำมัน/กาซปโตรเลียม 

    (แบบ อบจ.๐๑-๖)       จำนวน ๑ ฉบับ 
 

คาธรรมเนียม 
  

รายการภาษี คาธรรมเนียม/อัตรา 
๑. ภาษีน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันที่คลายกัน 
๒. ภาษีกาซปโตรเลียมที่ใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต 

ลิตรละ ๔ สตางค 
กิโลกรัมละ ๔ สตางค 

  
การรับเรื่องรองเรียน 
 ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไว สามารถติดตอรองเรียนไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารองคการ

บริหารสวนจังหวัดสกลนคร (สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร) เบอรโทรศัพท : ๐-๔๒๗๑-๗๐๙๘ 

หรือเว็บไซต www. sakon-pao.go.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


