
 
 
 
 

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดี  

เกี่ยวกบัการเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจงัหวัด   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจ
ตามความในข้อ ๕ และข้อ ๒๑ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษี
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงออกระเบียบน้ีไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
   

  ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วย
หลักเกณ ฑ์ ในการเปรียบเทียบคดี เกี่ ยวกับการเก็บภาษีบํ ารุงองค์การบริหารส่วนจั งห วัด                
พ.ศ. ๒๕๕๘”  
   

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเปน็ต้นไป 
   

  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “ความผิด” หมายความว่า ความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  “ผู้กระทําผิด” หมายความว่า ผู้กระทําผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖  
  “ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดี” หมายความว่า ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีตามข้อ ๒๑  
แห่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

  ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
   

  ข้อ ๕ เมื่อปรากฏหลักฐานว่ามีการกระทําความผิดเกิดข้ึน ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดี
แจ้งข้อหาในการกระทําความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งช้ีแจงให้ผู้กระทําความผิดเข้าใจ
ถึงความผิดที่เกิดข้ึนว่าเป็นคดีที่ทําการเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าผู้กระทําความผิดยอมรับสารภาพและ
ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ และเมื่อทําการเปรียบเทียบปรับแล้วให้ถือว่าคดีส้ินสุด 
 
 

ข้อ ๖ ในการ... 



- ๒ – 

   

  ข้อ ๖ ในการเปรียบเทียบปรับให้กําหนดค่าปรับที่ผู้กระทําความผิดพึงชําระ ตามอัตรา
ท้ายบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แล้วแต่กรณี 
 

  ข้อ ๗ คดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบปรับได้หรือไม่สมควรเปรียบเทียบปรับ ได้แก่ คดีที่
ผู้กระทําความผิด ไม่มาให้เปรียบเทียบปรับภายในเวลาที่กําหนด หรือมาทําการเปรียบเทียบปรับแต่ไม่
ยินยอมตามอัตราเปรียบเทียบปรับ ให้ส่งเรื่องและตัวผู้กระทําความผิดให้พนักงานสอบสวนผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย เพื่อดําเนินการต่อไป 
   

  ข้อ ๘ เมื่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีได้ทําการเปรียบเทียบปรับเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้กระทํา
ความผิด ชําระค่าปรับ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่    
ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบคดีได้ทําการเปรียบเทียบ 
   

  ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสรจ็รบัเงินให้แก่ผู้กระทําความผิดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
และใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบปรับตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖  
   

  ข้อ ๑๐ เมื่อทําการเปรียบเทียบปรับเสร็จแล้ว ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับคดี  
รายงานผลการเปรียบเทียบปรับคดีให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ 
    

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

     (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับ ความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 เรื่อง การเกบ็ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

ลําดับ 
ข้อหาและฐาน

ความผิด 

ระวางโทษตาม
ข้อบัญญัติ อบจ. 

ปัตตานี 
อัตราที่เปรียบเทียบปรับ 

๑ ข้อ ๑๒, ๑๔, ๑๕ 
และ ๒๐
ผู้ประกอบการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบตัิตาม 
ข้อ ๒๖ 

ปรบัไม่เกิน ๕,๐๐๐ 
บาท 

กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม นบัแต่วันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
- ไม่เกิน ๑ เดือน ปรับกระทงละ ๒๐๐ บาท 
- เกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน ปรับกระทงละ ๕๐๐ บาท 
- เกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ป ีปรบักระทงละ ๘๐๐ บาท 
- เกิน ๑ ป ีข้ึนไป ปรบักระทงละ ๑,๐๐๐ บาท 

 

๒ ข้อ ๑๖ ผู้มีหน้าที่ยืน่
แบบรายการภาษีฝ่า
ฝืนไม่ยื่นแบบ
รายการภาษี ตามข้อ 
๒๗ 

จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท  หรือ
ทั้งจําทั้งปรบั 

กรณียืน่แบบรายการภาษีเกินกําหนดเวลานับแต่วันพ้น
กําหนดเวลา 
- ไม่เกิน ๑ เดือน ปรับกระทงละ ๒๐๐ บาท 
- เกิน ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน ปรับกระทงละ ๕๐๐ บาท 
- เกิน ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ป ีปรบักระทงละ ๘๐๐ บาท 
- เกิน ๑ ป ีข้ึนไป ปรบักระทงละ ๑,๐๐๐ บาท 

 

๓ ข้อ ๒๘ ผู้ใดแจ้ง
ข้อความอันเปน็เทจ็
ตอบคําถามด้วย
ถ้อยคํา  อันเป็น
เท็จ นาํพยาน 
หลักฐานเท็จมา
แสดง หรือยื่นบัญชี 
หรือเอกสารอันเปน็
เท็จ เพื่อหลีกเลี่ยง
หรือพยายาม
หลีกเล่ียงภาษี 

จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน 
หรือปรับ ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรบั 

- กรณีข้อความที่แจ้ง พยานหลักฐานที่นํามาแสดงหรือบัญชี
หรือเอกสารที่มายื่นภาษี เกิดจากความบกพร่องของผู้แจ้ง
หรือแสดงพยานหลักฐาน อันเนื่องมาจากการไม่ตรวจ
รายละเอียด ที่ แ จ้ งหรือห ลักฐาน ที่ แสดงว่าถู ก ต้อ ง
หรือไม่ และการแจ้งหรือแสดงหลักฐานนั้น ทําให้ไม่ต้องเสีย
ภาษี หรือเสียภาษีน้อยลงจากท่ีควรเสีย (เช่น พนักงานของ
ผู้ประกอบการคํานวณเงินในบัญชีผิด แต่ผู้ประกอบการ
ไม่ ได้ตรวจ ดูความถูก ต้อง  เป็ น ต้น ) ปรับกระทงละ 
๑,๐๐๐ บาท 

- โดยเจตนาประวิงเวลาในการชําระภาษีปรับกระทงละ   
   ๕,๐๐๐ บาท 
- โดยเจตนาหลีกเล่ียงภาษี ปรบักระทงละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 
 
 
 


