
คู่มือการใช้งานระบบยื่นชำระภาษีออนไลน ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (E-Service) 

 
 
 

 
1. ระบบยื่นชำระภาษอีอนไลน์ แจ้งชำระค่าธรรมเนียม 
บำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ ออนไลน์ จากผู้พักในโรงแรม 

 
และ 

 

 
2. ระบบย่ืนชำระภาษอีอนไลน์ แจ้งชำระค่าธรรมเนียม 
บำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ ออนไลน์ จากผูค้้าน้ำมนั/ก๊าซ 

 
 
 

จัดทำโดย ฝ่ายเร่งรดัและจัดเก็บรายได ้
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 



คำนำ 
  
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื ่อง แผนการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ
หรือจัดหาเอง สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตอนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กำหนดว่า การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
โดยมุ่งสร้างความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ปรับปรุง
ระบบการอนุมัติ และอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อลดการใช้ดุล ยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ     
ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น 
 เพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้และขับเคลื ่อนการให้บริการที ่ตรงกับความต้องการของประชาชนให้ทันสมัย               
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มความสะดวก ลดภาระในการเดินทางมายื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำระบบยื่นชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ จากผู้พักในโรงแรมและผู้ค้าน้ำมัน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนางานจัดเก็บรายได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้งานระบบย่ืนชำระภาษีออนไลน์ แจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ ออนไลน์  
จากผู้พักในโรงแรม 

1. วิธีการเข้าใช้ระบบ 
  1) สามารถเข้าสู่ระบบได้ทางหน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

www.phetchabunpao.go.th เลื่อนลงมาจนพบแบนเนอร์ระบบแจ้งชำระภาษีออนไลน์ด้านซ้ายมือ  
 

 
 

 



 
ตัวอย่างแบนเนอร์ระบบแจ้งชำระภาษีออนไลน์ 

 
   2) ทางเว็บไซต์กองคลัง อบจ.เพชรบูรณ์ www.phetchabunpao.go.th/dofpao เมนู “ระบบยื่น
ชำระภาษีออนไลน์” ด้านซ้ายมือ 
 

 
 
   3) ทาง QR Code ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ อบจ.เพชรบูรณ์ 

http://www.phetchabunpao.go.th/dofpao/index.php/paytaxonline 



 
 

หน้าหลักระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (E-Service) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบยื่นชำระค่าธรรมเนียม 
บำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ ออนไลน์  
จากผู้พักในโรงแรม 

ระบบยื่นชำระค่าธรรมเนียม 
บำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ ออนไลน์  
จากผู้ค้าน้ำมัน/ก๊าซ 

QR Code เพ่ิมเพ่ือน Line Official 
กองคลัง อบจ.เพชรบูรณ์ 



 
 

หน้าหลักระบบย่ืนชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ ออนไลน์ จากผู้พักในโรงแรม 
 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 
 
 

 



ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นแบบ ฯ (อบจ.รร.3) ประกอบด้วย 
 - ชื่อสกุลผู้นำส่งเงินค่าธรรมเนียม 
 - ชื่อหรือยี่ห้อโรงแรม 
 - ตั้งอยู่เลขท่ี 
  - ตรอก/ซอย (หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย “ - “) 
  - หมู่ที ่
 - ถนน (หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย “ - “) 
  - ตำบล 
 - อำเภอ 
  - หมายเลขโทรศัพท์ (กรอกโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0812345678 หรือ 056789456 
 - รหัสไปรษณีย์ 
 

 
 

หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ให้คลิก “ถัดไป” 

หากต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกมา
ทั้งหมดให้คลิก “ล้างแบบฟอร์ม” 



 
 
ข้อมูลส่วนที่ 2 สถานะการยื่น/ยอดค่าธรรมเนียมที่นำส่ง ประกอบด้วย 
 - สถานะการยื่น (ยื่นปกติ, ยื่นเพิ่มเติม) 
  - นำส่งประจำเดือน, พ.ศ. 
  - รวมยอดค่าเช่าห้องพักท้ังสิ้น (กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข) 
 - รวมยอดเงินค่าธรรมเนียมที่นำส่งทั้งสิ้น (กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข) 
 - รวมยอดเงินค่าธรรมเนียมที่นำส่งทั้งสิ้น (กรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร) 
 - วัน/เดือน/ปี ที่ยื่น 
 

 

หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูล
ส่วนที่ 1 ให้คลิก “กลับ” 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว 
ให้คลิก “ส่ง” เพ่ือส่งแบบฟอร์ม 

หากต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกมา
ทั้งหมดให้คลิก “ล้างแบบฟอร์ม” 



 
 
ส่วนที่ 3 ยืนยันการยื่นแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบแล้ว 
  เมื่อทำการยื่นแบบฟอร์มแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบฟอร์มที่ยื่นผ่านทางระบบ ซึ่งจะบันทึกตาม
แบบฟอร์ม อบจ.รร. 3 ในรูปแบบไฟล์ PDF  
  หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแจ้ง/สอบถามเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 056-713984 หรือเพ่ิม
เพ่ือนทาง Line Official กองคลัง อบจ.เพชรบูรณ์ ตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

 
ช่องทางการชำระ/นำส่งค่าธรรมเนียมฯ   
  1) นำส่งโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614-1-00700-7 เมื่อนำส่งแล้วสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ และแนบสลิปการโอน ได้ทาง Line 
Official กองคลัง อบจ.เพชรบูรณ์ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์โดยเร็ว
ที่สุด 
  2) นำส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อาคารสำนักงานกองคลังหลังใหม่ (ข้างหอประชุม 
อบจ.เพชรบูรณ์) 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม (อบจ.รร.3) ที่ดำเนินการยื่นสำเร็จแล้ว 
**หากต้องการแบบฟอร์มที่ยื่นแล้วสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้าหลักระบบย่ืนชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ ออนไลน์ จากผู้ค้าน้ำมัน/ก๊าซ 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 

 
 
 
 
 



ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นแบบ ฯ (อบจ.01-4) ประกอบด้วย 
  - ชื่อผู้ค้าน้ำมัน/ก๊าซ 
  - ชื่อสถานที่ค้า 
 - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 
 - ทะเบียนสถานที่ค้าปลีก/ค้าส่งเลขท่ี (หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย “ - “) 
 - สถานที่ตั้งเลขที่ 
 - หมู่ที ่
 - ตรอก/ซอย (หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย “ - “) 
 - ถนน (หากไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมาย “ - “) 
 - ตำบล 
 - อำเภอ 
 - รหัสไปรษณีย์ 
 - หมายเลขโทรศัพท์ (กรอกโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0812345678 หรือ 056789456 
  - ชำระภาษีประจำเดือน/พ.ศ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ให้คลิก “ถัดไป” 

หากต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกมา
ทั้งหมดให้คลิก “ล้างแบบฟอร์ม” 



 
 
ส่วนที่ 2 รายการ/ยอดที่ต้องชำระ ประกอบด้วย 
 - รายการที่ ... (ระบุชนิดของน้ำมัน, ก๊าซ ที่ต้องการยื่น เช่น เบนซิน, ดีเซล หรือก๊าซ LPG เป็นต้น) 
  - จำนวน ... (ระบุจำนวนของน้ำมัน, ก๊าซ หน่วยเป็นลิตร/กิโลกรัม) 
  - จำนวนเงิน ... (ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นตัวเลข) 
 - ต้องการยื่นรายการอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ หากต้องการยื่นเพิ่มเติมให้คลิกท่ี “ใช่” ระบบจะลิ้งค์ไปที่หน้า
แบบฟอร์มยื่นรายการที่ 2, 3 ไปจนถึงรายการที่ 8 หากไม่มีรายการอื่นยื่นเพ่ิมเติมให้คลิกที่ “ไม่” ระบบจะให้กรอก
แบบฟอร์มในส่วนที่ 3 และส่งแบบฟอร์ม 
 

 

หากต้องการยื่นรายการอ่ืน
เพ่ิมเติมให้เลิก “ใช่” 

หากไม่ต้องการยื่นรายการอื่น
เพ่ิมเติมให้เลิก “ไม่ใช่” 

เลือก “กลับ” หากต้องการ
กลับไปแก้ไขแบบฟอร์มส่วนที่ 1 

เลือก “ถัดไป” เพื่อยื่นรายการ
เพ่ิมเติมหรือไปยังส่วนที่ 3 



 
 

หากต้องการยื่นรายการเพิ่มเติม จะเป็นการยื่นแบบฟอร์มรายการที่ 2 ฯ 
 

 
 

หากไม่ต้องการยื่นรายการอื่นเพิ่มเติม ระบบจะให้กรอกแบบฟอร์มในส่วนที่ 3 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 สรุปยอดนำส่ง ประกอบด้วย 
 - รวมยอดนำส่งทั้งสิ้น (ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลข) 
 - รวมยอดนำส่งทั้งสิ้น (ระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร) 
 - วัน/เดือน/ปี ที่นำส่ง 
 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 ยืนยันการยื่นแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบแล้ว 

หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูล
ส่วนที่ 1 ให้คลิก “กลับ” 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว 
ให้คลิก “ส่ง” เพ่ือส่งแบบฟอร์ม 

หากต้องการยกเลิกข้อมูลที่กรอกมา
ทั้งหมดให้คลิก “ล้างแบบฟอร์ม” 



  เมื่อทำการยื่นแบบฟอร์มแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแบบฟอร์มที่ยื่นผ่านทางระบบ ซึ่งจะบันทึกตาม
แบบฟอร์ม อบจ.01-4 ในรูปแบบไฟล์ PDF  
  หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแจ้ง/สอบถามเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 056-713984 หรือเพ่ิม
เพ่ือนทาง Line Official กองคลัง อบจ.เพชรบูรณ์ ตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

 
ช่องทางการชำระ/นำส่งค่าธรรมเนียมฯ   
  1) นำส่งโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 614-1-00700-7 เมื่อนำส่งแล้วสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ และแนบสลิปการโอน ได้ทาง Line 
Official กองคลัง อบจ.เพชรบูรณ์ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์โดยเร็ว
ที่สุด 
  2) นำส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อาคารสำนักงานกองคลังหลังใหม่ (ข้างหอประชุม 
อบจ.เพชรบูรณ์) 
 
 
 
**ช่องทางการติดต่อสอบถาม** 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 36 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
กองคลัง โทรศัพท์, โทรสาร 056-711494 
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ อาคารสำนักงานกองคลังหลังใหม่ (ข้างหอประชุม อบจ.เพชรบูรณ์)  
โทรศัพท,์ โทรสาร 056-713984 
อีเมล dofpao@gmail.com 
เว็บไซต์กองคลัง www.phetchabunpao.go.th/dofpao 
Facebook Fanpage อบจ.เพชรบูรณ์ https://www.facebook.com/phetchabunpao.go.th 
Line Official กองคลัง อบจ.เพชรบูรณ์ 

 


