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เรื่อง การเกบ็ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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หลักการ 
 

ให้มีการยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องการจัดเก็บภาษีบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๒ ,(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ , และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗ 

  

เหตุผล 
 

เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานกรม
สรรพสามิต โดยส่งคืนงานจัดเกบ็ภาษีน้ํามันและยาสูบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการจัดเก็บภาษี
เอง  จึงเป็นการสมควรยกเลิกข้อบัญญัติการเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี       
เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากสถานค้าปลีกน้ํามันและยาสูบ  พ.ศ. ๒๕๔๒  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๒  และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๗  และออกข้อบัญญัติฉบับใหม่ข้ึนใช้แทน เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีจาก
การค้าในเขตจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนําภาษีที่จัดเก็บไปใช้ในการบริหารจัดการ
ตามอํานาจหน้าที่  และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตจังหวัดได้มากยิ่งข้ึน จึงจําเป็นต้องออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีฉบับนี้  
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง การเกบ็ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

..................................... 
           

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๑) มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒  และมาตรา ๖๔ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๔ (๑)และ(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ขึ้น  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และผู้ว่าราชการจังหวัด
ปตัตานี ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง    
การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖” 
                 ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
                 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
            (๑) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกน้ํามันและยาสูบ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
            (๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๒     
                  (๓) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้ว      
ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   
                 ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

“ภาษี” หมายความว่า ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เรียกเก็บตามข้อบัญญัตินี้ 
               “สินค้า” หมายความว่า น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและนํ้ามันที่
คล้ายกัน  ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์ ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ 
                 “การค้าในเขตจังหวัด”  หมายความว่า  การค้าส่งหรือค้าปลีกสินค้าภายในเขตจังหวัด
ปัตตานี แต่ไม่รวมถึงการค้าท่ีมีหลักฐานแสดงว่าได้ซ้ือหรือรับสินค้าจากผู้ประกอบการในเขตจังหวัด
ปัตตานีที่ได้จดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
                 “ผู้ประกอบการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของการค้าในเขตจังหวัด 
 
 

พนักงาน... 
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                 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง 
                 “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี หรือผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
                 “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
                 “ภาษีอากรค้างชําระ” หมายความว่า ภาษีตามข้อบัญญัติน้ีที่มิได้ยื่นแบบรายการภาษี
พร้อมกับชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อบัญญัติน้ี และภาษีที่ชําระไว้ไม่ถูกต้องหรือ         
มีข้อผิดพลาดทําให้จํานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป 

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัติน้ี  
และมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ และคําส่ัง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
                 ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
ข้อความท่ัวไป 

 

                 ข้อ ๖ ภาษีตามข้อบัญญัติน้ีให้อยู่ในอํานาจหน้าที่และการควบคุมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
                 ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบการดังต่อไปน้ี  เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามอัตราที่กําหนดใน    
หมวด ๒ ของข้อบัญญัตินี้ ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน  
                 (๑) ผู้ประกอบการคลังน้ํามัน ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ํามันเบนซินและนํ้ามันที่คล้ายกัน 
น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คล้ายกัน ให้กับสถานีบริการน้ํามัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภค 
ภายในเขตจังหวัดปัตตานี 
                 (๒) ผู้ประกอบการคลังก๊าช ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง
สําหรับรถยนต์ ให้กับสถานีบริการก๊าซ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภค ภายในเขตจังหวัด
ปัตตานี 
                 (๓ ) ผู้ประกอบการที่ เป็นตัวแทนค้าส่งหรือค้าปลีกน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่
คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์ภายใน
เขตจังหวัดปัตตานี 

 
(๔) ผู้ประกอบการ... 
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                 (๔) ผู้ประกอบการนอกจาก (๑) (๒) และ(๓) ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ํามันเบนซินและ
น้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับ
รถยนต์ ภายในเขตจังหวัดปัตตานี 
                 (๕) ผู้ประกอบการ ค้าส่งหรือค้าปลีกยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ์ภายใน
เขตจังหวัดปัตตานี แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบการทีม่ีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อหรือรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต
หรือบุหรี่ซิการ์ จากผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานีที่ได้จดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษี
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 ผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง ซ่ึงซ้ือน้ํามันจากผู้ประกอบการที่เสียภาษีให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้แสดงหลักฐานการเสียภาษีสําหรับปริมาณน้ํามันที่ได้มีการเสียภาษีแล้วต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และยังคงมีหน้าที่เสียภาษีสําหรับปริมาณน้ํามันที่ไม่มีหลักฐานซ่ึงแสดงได้ว่ามีการ
เสียภาษีถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้แล้ว  
                 ข้อ ๘ ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีของการค้าในเขตจังหวัด มีดังนี้ 
                 (๑) การค้าน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและนํ้ามันที่คล้ายกัน ก๊าซ
ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์  ให้เกิดข้ึนในเวลาท่ีจําหน่าย ทั้งน้ี เฉพาะตามปริมาณที่
จําหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการตามข้อ ๗(๓) หรือ (๔) หรือที่จําหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
หรือจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคภายในเขตจังหวัดปัตตานี และตามปริมาณที่ไม่มีหลักฐานแสดงได้ว่ามีการ
เสียภาษีตามข้อบัญญัตินี้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
                 (๒) การค้ายาสูบให้เกิดข้ึนในเวลาที่ได้รับมอบสินค้ายาสูบเข้าไว้ในสถานการค้า
ยาสูบ 
                ข้อ ๙ กําหนดเวลาต่างๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติมีเหตุจําเป็น
จนไม่สามารถปฏิบัติตามกําหนดเวลาได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   
มีอํานาจส่ังขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาออกไปได้ตามความจําเป็นแก่กรณี 
                 ข้อ ๑๐ หนังสือเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษี หรือหนังสืออ่ืนที่มีถึงบุคคลใด เพ่ือ
ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเจ้าพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนําไปส่ง ณ ภูมิลําเนา หรือ สํานักงานของ
บุคคลนั้นในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้รับ ณ 
ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผู้รับ จะส่งให้แก่บุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือทํางานในบ้าน
หรือสํานักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้ 
                 ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีในวรรคหนึ่งได้ จะกระทําโดยวิธีปิดหนังสือนั้นในที่ซ่ึง
เห็นได้ง่าย  ณ สํานักงานสถานการค้า หรือถิ่นที่อยู่ของผู้รับนั้น หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นที่จําหน่ายเป็นปกติในท้องถิ่นนั้นก็ได้  
 เมื่อได้ปฏิบัติการตามวิธีการดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ล่วงพ้นไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน ให้ถือว่าผู้รับได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

 หมวด ๒... 
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หมวด ๒ 
อัตราภาษีที่เรียกเก็บ 

                 ข้อ ๑๑ อัตราภาษีที่เรียกเก็บให้เป็น ดังนี้ 
                 (๑)  น้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คล้ายกัน น้ํามันดีเซลและนํ้ามันที่คล้ายกัน  อัตรา 
ลิตรละ  ๔.๕๔  สตางค์  
                 (๒)  ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต์  อัตรากิโลกรัมละ ๔.๕๔ 
สตางค์                        
                (๓)  ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบหุรี่ซิการ์ อัตรามวนละ ๙.๓๐ สตางค์ 
  

หมวด ๓ 
การจดทะเบียน 

                 ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือ
สถานที่อ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดภายในระยะเวลา ดังนี้ 
                  (๑)  ในกรณีที่ประกอบการค้าอยู่ก่อนข้อบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้ ให้ผู้ประกอบการ 
จดทะเบียนสถานการค้าภายในสามสิบวันนับแต่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  (๒)  ในกรณีที่ประกอบการค้าเมื่อข้อบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้ ให้ผู้ประกอบการจด
ทะเบียนสถานการค้าภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มดําเนินการค้าในเขตจังหวัด  
 ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตไว้
แล้ว ถือว่าเป็นทะเบียนสถานการค้าตามวรรคหนึ่ง  
 ให้ถือว่าใบอนุญาตขายยาสูบหรือนําออกแสดงเพ่ือขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือ
บุหรี่ซิการ์ ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตออกให้เป็นทะเบียนสถานการค้าตามวรรคหนึ่งด้วย 
                 ข้อ ๑๓ เมื่อผู้ประกอบการได้ยื่นคําขอจดทะเบียนสถานการค้าโดยถูกต้องแล้ว ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกใบทะเบียนสถานการค้าให้ 
                 ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการต้องแสดงใบทะเบียนสถานการค้าไว้ในที่เปิดเผยซ่ึงเห็นได้ง่าย  
ณ สถานการค้าหรือสํานักงานของผู้ประกอบการ 
                 ข้อ ๑๕ เมื่อผู้ประกอบการจะย้าย เลิก โอนหรือควบสถานการค้า ให้แจ้งการย้าย เลิก 
โอน หรือควบสถานการค้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ก่อนวัน
ย้าย วันเลิก วันโอนหรือวันควบสถานการค้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

 
 
 

หมวด ๔... 
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หมวด ๔ 
การย่ืนแบบรายการภาษีและการชําระภาษี 

                 ข้อ ๑๖ ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําหนด พร้อมกับชําระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสถานที่
อ่ืนตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดจากเดือนท่ีความรับผิดในอัน
ที่จะต้องเสียภาษีเกิดข้ึน 
                 เศษของหนึ่งบาทของภาษีที่ต้องชําระตามวรรคหนึ่งให้ปัดทิ้ง  
                 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชําระภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 ข้อ ๑๘  ในกรณีทีผู้่ประกอบการไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีตามข้อ ๑๗ ให้อุทธรณ์
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ ทั้งนี้ ให้นําระยะเวลาการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ 

หมวด ๕ 
อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 

                ข้อ ๑๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
                (๑) ประเมินภาษี เบ้ียปรับ และเงินเพ่ิม ตามข้อบัญญัติน้ีจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี   
เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่ข้อบัญญัติน้ีกําหนด หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทําให้จํานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป หรือผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือไม่ยอมตอบคําถามของพนักงาน
เจ้าหน้าที่อันเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับการประเมินภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่สามารถแสดง
หลักฐานเพ่ือคํานวณภาษี 
 เมื่อประเมินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าทีเ่สียภาษี 
                 (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู้ประกอบการหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา
หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือส่ิงอ่ืนที่จําเป็น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ทั้งนี้ต้องให้
เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําส่ังนั้น  

หมวด ๖ 
บัญชีหลกัฐานและการปฏิบัติ 

                 ข้อ ๒๐ ให้ผู้ประกอบการทําบัญชีประจําวันและงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้า          
ที่จําหน่ายตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด หรือตามแบบท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติให้ใช้เป็นบัญชีประจําวันและงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่จําหน่าย
ได้ เนื่องจากมีสาระสําคัญครบถ้วนเช่นเดียวกับที่กําหนดในแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บัญชีประจําวัน... 
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                 บัญชีประจําวันตามวรรคหนึ่ง ให้ทําให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้อง
ลงรายการนั้นเกิดข้ึน และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีท่ีสถานการค้าพร้อมท้ังเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีดังกล่าว 
                 งบเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือสถานที่อ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป 
                 การทําบัญชีประจําวันและงบเดือนตามข้อบัญญัติน้ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะอนุญาตให้กระทําโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลหรือวิธีใดๆ ก็ได้ 

 

หมวด ๗ 

การเปรียบเทียบคดี 
                 ข้อ ๒๑ ให้ความผิดตามข้อบัญญัติน้ีเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 
                 เมื่อผู้กระทําผิดได้ชําระค่าเบ้ียปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                 เงินค่าปรับตามวรรคสอง ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 

หมวด ๘ 
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

                  ข้อ ๒๒ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเสียเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 
                  (๑) ในกรณีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีภายในกําหนดเวลาตาม 
หมวด ๔ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสถานการค้าไว้แล้วหรือไม่ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี 
                  (๒ ) ในกรณี ที่ ได้ ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับ ชําระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือ              
มีข้อผิดพลาด ทําให้จํานวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่เสียขาดไปนั้น 
                 ข้อ ๒๓  ผู้ มีหน้าที่ เสียภาษีใดไม่ ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา หรือชําระขาดจากจํานวนภาษีที่ต้องเสีย ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน หรือ   
เศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชําระ หรือของเงินภาษีที่ชําระขาดไป โดยไม่รวมเบ้ียปรับ และการ
คํานวณเงินเพ่ิมดังกล่าวมิให้คิดทบต้น 
                 เงินเพ่ิมตามข้อนี้ มิให้เกินกว่าจํานวนภาษีที่ต้องชําระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ 
 
 
 

ข้อ ๒๓ เบี้ยปรับ... 
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 ข้อ ๒๔ เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม อาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกําหนด 
                 เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ให้ถือเป็นเงินภาษี  

หมวด ๙ 
การบังคับชําระภาษีค้าง 

                 ข้อ ๒๕ การบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชําระ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการตาม
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐   

หมวด ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

                 ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ หรือข้อ ๒๐   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
                 ข้อ ๒๗ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียง
การเสียภาษี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
                 ข้ อ  ๒๘  ผู้ ใดแจ้ งข้อความอั นเป็ น เท็ จ   ตอบคํ าถามด้ วยถ้ อยคํ าอั นเป็ น เท็ จ                  
นําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง  หรือยื่นบัญชี  หรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การเสียภาษี ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หมวด ๑๑ 
บทเฉพาะกาล 

                    ข้อ ๒๙  บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังที่ออกตามข้อบัญญัติที่ให้ยกเลิกตามข้อ ๓ 
แห่งข้อบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ี ทั้งน้ี จนกว่าจะได้มี
ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ                               
   

  ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  
  

( นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี 

  
  
 
 
 


