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งานที่ให้บริการ การรับช้าระภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้้ามัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
๑. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง        
    อาคารส้านักงาน ชั้น ๓ 
โทรศัพท์ : ๐-๓๖๕๑-๑๗๒๑ 
โทรสาร  : ๐-๓๖๕๑-๑๗๒๑ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
 

๒. ศูนย์บริการร่วม อาคารส้านักงาน ชั้นล่าง 
โทรศัพท ์: ๐-๓๖๕๒-๐๐๓๐ 
โทรสาร  : ๐-๓๖๕๒-๐๐๓๐ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 

๓. ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
http://203.151.94.211/eTax/Member/Login/SingBuri 

ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
หลักเกณฑ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีอ้านาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ส้าหรับภาษีน้้ามันเบนซิน น้้ามันดีเซล,และน้้ามันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละไม่เกิน ๑๐ 
สตางค์ และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื่อเพลิงส้าหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละไม่เกิน ๑๐ สตางค ์
วิธีการ 
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และช้าระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    
ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี -ชัยนาท ต้าบลบางมัญ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี    
จังหวัดสิงห์บุรี  
เงื่อนไขในการยื่นค้าขอ 
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีตามที่ก้าหนดไว้ใน
คู่มือส้าหรับประชาชนกระบวนงานการออกใบทะเบียนสถานการค้าปลีกน้้ามัน 
ผู้ประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี 
๑. กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี กับไม่ช้าระภาษีในเวลาก้าหนด เสียเบี้ยปรับ ๒ เท่าของค่าภาษีท่ีต้องเสีย 
๒. กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษี กับช้าระภาษีในเวลาที่ก้าหนดแต่ไม่ถูกต้อง เสียเบี้ยปรับ ๑ เท่าของภาษี        
    ที่ขาดไป 
บทก าหนดโทษ 
๑. ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
๒. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน  
    ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
๓. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือน้าหลักฐานมาแสดงเท็จ ระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน  
    ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. กรอกรายละเอียดตามแบบ 
    (ระยะเวลา ๑ นาที) 

 ๑. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
๒. ศูนย์บริการร่วม 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
    (ระยะเวลา ๑ นาที 

 ๑. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
๒. ศูนย์บริการร่วม 

๓. รับใบเสร็จรับเงิน 
    (ระยะเวลา ๑ นาที) 

 ๑. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
๒. ศูนย์บริการร่วม 

ระยะเวลาการรับช าระ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน ๓ นาท ี
ระยะเวลาการยื่นแบบรายการภาษี 
๑. กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องยื่นแบบแสดงรายการค่าภาษีน้้ามันไม่เกินวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป  
   รวมไม่เกิน ๑ เดือน 
๒. กรณีไม่ยื่นแบบ พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่ช้าระภาษีน้้ามันให้ช้าระภายใน    
    ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง รวมไม่เกิน ๓๐ วัน   

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ จ านวน (ฉบับ) 
๑. แบบ อบจ. ๐๑ – ๔  
๒. แบบ อบจ. ๐๑ - ๖ 

๑ 
๑ 

 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
อัตราภาษี 
ภาษีน้้ามันเบนซิน น้้ามันดีเซล,และน้้ามันท่ีคล้ายกัน อัตราลิตรละ ๔.๕๔ สตางค์ และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็น
เชื่อเพลิงส้าหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ ๔.๕๔ สตางค์ 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ : ๐-๓๖๕๑-๑๗๒๑ 
หรือ เว็บไซต์ http://www.singburipao.go.th/complain.php/ 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
๑. แบบ อบจ. ๐๑ – ๔  
๒. แบบ อบจ. ๐๑ - ๖    
   (รายละเอียดแนบท้าย) 
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เอกสารแนบ 
๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การเก็บภาษีบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ก้าหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
๓. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม  
    พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕   
๔. แบบ อบจ. ๐๑ – ๔ 
๕. ตัวอย่างการกรอกแบบ อบจ. ๐๑ – ๔ 
๖. แบบ อบจ. ๐๑ – ๖ 
๗. ตัวอย่างการกรอกแบบ อบจ. ๐๑ – ๖    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


