
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
3 เร่ือง

น่̂ ^น?ํรุ^^ๆ^รบริหารสว่นจงัหวั่คจวกการคา้นํา้มนั
และก๊าซปีโตรเลียมที่ใข้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรกยนค์.
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ประกาศองค์การบริหารส่าน&หวัดซะลา 
เร่ือง ไหใซข้อปัญญ?!องค์การบรหารส่วนจงฬวดยะลา เร่ือง การ๓ บภาษีป้าชุ'ง 

องค์การบรหารส่วนจงหวัดจากการค้าป้ามัน และกัาซปีโดรเลยนท๋ึโขเป็นเร่ือเพ?1งสำหรบรกยนค์
พ.ศ.๒๕๕๗

ดวยองคก์ารบรหารสว่นวงัหวดัยะลาไคอ้อกขอบญญด ึ เรีอ่ง การเภบภาษปีารงุองคก์าร 
^  บรฺหารสว่นวงัหวดัจากการคา้ปา้มนั และกำธปโีดรเลยมทีใ่วเัปน็เรือ่เพลงสำหวบัรถยนค ์ พ .ด .*** :*

โดยความเฟน้ขอบของสฦฺาองคก์ารนรหารสว่นวังหวดัยะลา^ แ ล ะ เว ำ ร า จ ก า ร ^ ^ ย ^ เพ อ ^ า เน นํ กุ ๅ ร  
1 - .1'  วคั๓บคา์ษปีา้มนัเบนขบและนา่มนัทุีค่ลายกนั ปา้มนัดเขลและนามัม๋ทีค่ลายกัน๋ กำขปโีดรเลยมทีใ่ฟเ้ปน็

เร่ือเพลงสำหวับรถยนต จากการค้าโนเขตวังหวัด
,  }

อาดยอานาจตามดวามไ่นมาตรา ๔ฒ วรรคลาม และมาตรา ๔© แหึง๋พระราข,บญญดองคการ 
บรหารสว่นวงัหวดั ห .ศ .**๔© แกไขเพมเตมํ (ฉบบที ่ ๔) พ.ศ.๒๔๕* วฟัระกาคใขปังักบัขอปญัญตั ิ
เรือ่ง การเกบํภาษปีทงุองคก์ารบ,รหิารสว่นวงัหวดัจากการคา้ปา้มนั และกำขป'ีโต'รเสยํมทีใ่ขเปบีเรือ่เพ®3 
สำหรบรถยบด ห.ศ.๒๔๔๗โดยให้มีผลปังกับโขต้ังแด่วับท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ เป็นค้นไป

จงประ กา ศโห้ทราบโค ยท่ีวกัน 

ประกาศ ญ วันท่ี

)

1/ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๔๗
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(บายบ'ุขด'าร์ มะฺทา)
นาอถองค์ถารบริหารส่วนวั*หวัดซะ©า



บบที่กหสักการและเหตุผล 
ประกอบข้อปัญญั!!องค์การนริหารส่วนจังหวดยะลา 

เรื่อง กใรเกีบภาบนวรุงองค์การบริหารส่วนจังหวั&จากการค้าป้ามน 
และกีาฬเโตรเลยมที่โข้เป็นเขึ้อ;พสิงส์าหรับรกยบค์ 

ห.ส. ๒๔๔๗

หสกัการ

ตามพระราฟุญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ต. ๖๕๔© เ๓โข;พ่ีม;'ดิบสิง (ฟ'ุบที ่๔) ห,ต, ๖๔*๖ 
มาตรา ๖๔ ปัญญัสิ ใฟอ้งคก์ารบริหารสว่นจังหวัดมอานาจออกขอ้ปญัญตัเริยกเกบ็ภาษปึา่^งองค,การบริ'หารส์วน 

. .จงั^ว^จากก,ารคา้ปา้บนัเบบจนและบาุฝบัทคลา้ยกบับํา้มนสเิขลแกะฺใ!ฟนุทีค่ลายกนั.ฺกาีฉปโีตรเลยีมทีโ่ข'เปน็ 
าชอโพลง์สำหรับรถยบด จากการคา้ใบเขตจงัหวดั โดยจดั;กบเพัม๋ขีบ้ใดฟเกนลตรละสบิสตางคห์รบัน์ามัน่ และ 
กโลกรัมละไมบาน!บสตางค์สำหรับกาขฉโดรแ!ยม

เหตุผล

คว้ยขอ้ปญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา ะร่ี©ง การเกบ็ภาษปา้ชงุองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัยะลา ห.ศ.๖๔๔๕: แกโขเหมเตม้ถง (0ปบัที ่ ๓) พ.ค.๖๔๔๒ไคคราขอ้บญญคัในกา็รจดัเสบืภาษปา้เง 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดจากภารคา้ปา้บนัเบนจนัและปา้บบัทีค่ลา้ยกน ปา้บนัสเิขลและปา้บนัทีค่ลายวนั 
กา็ขปโีตรเลยีมพีใ่ขเ้ปน็เขึอ้เหลงีสำหรบัรถยนต และยาสบู จากการคา้ในเขดจงัหวดั ไว!,นอปบั;ดยววนั 
ประกอบวับนติท่ีประชุมสมาพบร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคไค้ ครงท่ี ๓/ ๖๔๔๒ ฟอ้วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๖๔๕พ 
โค้มปันท่ีกดวามเข้าโจว่าค้วยการเก็บภาษบา}งองค์การบริหารส่วนจังหวัด โตยกาหนดใฟ้จัดเก็บภาษโนสัตราเลียววัน 
ป้าบันเบนจันและป้าบับท่ีคล้ายวัน ป้าบันดเซลและป้าบันท่ีคลายวัน อตราล้ตรละ ๔,๕๔ สตางค์ และกาขปโีดรเลยีม 
ทีโ่ขเ้ปน็เขึอ้เพลงีสำหรับรถยนคอ์ตรากโ็ลกรัมละ๔.๕๔ลตางค์โดยจัด;สืบพรัอนๆนด๊ังแต'วบัท่ี © ตลาคม๖๔๔๗ 
จงัเปน็การสมดวรยกเลกขอ้ปญัญดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลาอปบัคงกลาว และออกขอ้ปญัญคัอปบัใหม ่
เพีอ่ใฟก้ารจดัเกบ็ภาษจากการคาโนเขตจงัหวัดเปน็ไปอยางมประสทิธภําฑ และสามารถนา่ภาษพีีจั่ดเกบไปใข้โบ 
การบริหารจัดการดามอานาจหนาพี ่และโหบริการสารารก!ะแก'ประขาขนใบเขตจังหวัคไค้มากย๋ังข้ึน จงัจาัเปน็คอ้ง 
ออกข้อปัญญัคองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอปับน้ี



จฮปัญญดองค์การบรหารส่วนวังหวัดยะลา 
เรื่อง การเก๊บภา#ปทุงองค์การบริหารส่วนค้งหวัพจ™การค้าป้าปัน 

และก๊าซป็โดรเลียมที่ใ'?เปีนเรื่อเพลงสำหริบรถยนด 
พ.ศ. ๒๔๔๗

โดยท่ีเป็นการสมควรออกฟ้อปัญญัติองค์การบริหารส่วนวังหวัดยะลา เทีอ่วดัเกบ๊ภาษจีากการคา้ 
นามนัเบนชมและปา้มนัทีค่ลา้ยคน้ปา้มบัดเึขลและปา้มนัทีค่ลา้ยกน กาัชปโิดรเลยีมทีใ่ฟเ้ปน็เรือ่เหลงสำหรบ 
รถยนต จากการค้าไนเขควังหวัด เป็นไปอย่างมประลีหริภาพและเหมาะสมกันสกาวการฟ้ป้จตุปัน

อาค้ยอ"าบาจดามความในนาดรา๔๕(ร))มาครา ๔® และมาดรา๖ ๔ แพง่พระราชปญัญติัองค์การ 
บริหารส่วนวังหวัด พ.ค. ๒๔๔© แกไขเพมเติมถึง (อบบท่ี ๔) พ.ค. ๒๔๔๒ องคก์ารบริหารสว่นวงัหวัดยะลาจงออก 

. ฟ้อปัญถุ่5ตใวัโดยความเฟ้นชอนชองสกาองค์การบริหารส่วนวังหวัดยะลา และผูว้า่ราขการวงัหวดัยะลา ค'งดะเบ5่ 
11:. ฟ้อ & ขอุปัญญัติบ้ีเรยกว่า,“ฟอ้ปญัญตัอิงคก์ารบร)ิวนวงัหวคัยุะลาเรีอ่งเรือ่ง การ๓บภุาษี̂ :เตงุ

,-อ่ฬค์ภารบริ^ารสว่นวังหวัดจากการค้าปา้มนัและกาัชป่โีดรเลยีมทีใ่ฟเ้ปน็เร่ือเหสงํสำหรบรถยืนค์*พ.ศ... ...........”
ฟ้อ ๒ ฟ้อปัญญัติบ้ีให้ใฟ้ปังค้บ ต้ังแส่วันท่ี ๑ ตุลาคม ห.ค. ๒๔๔๗ เป็นตนไป
ฟ้อ 3\ ไห้ยกเลีก * 1 *
(ร)) ฟอ้ปญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นวงัหวตัยะลา เรือ่ง การเกบ๊กาษปีารงุองคภ์ารบรหิารสว่น 

วังหวัด ท.ค.๒๔๔๔
(๒) ฟอ้ปญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นวงัหวดัยะสา เรือ่ง การเกบ๊ภใษปีารงุองคก์ารบรหิารสว่น 

วังหวัด ห.ค.๒๔๔๔ แกั!ขเท่ีม่เติมกง (□ ปับท่ี ๒) พ.ค.๒๕๔๔
(อไ) ฟอ้ปญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงหวดัยะลา เรือ่ง การเกบํกาษปารงองคภ์ารบรหิารสว่น 

วังหวัด พ.ค.๒๕๔๔ แกเขเทีม่เตมิถงึ (□ ปับท่ี ฒ) ห.ค.๒๕๔*๖
บรรดาฟ้อปัญญัติ ประกาคองค์ภารบ่ริหารส่วนวังหวัด และระเน็ยบปฐมติส์นใบส่วนท่ีมปัญญัติไว้แล้ว 

ท่ีงขดหริอแยงกับบทปัญญัติแห่งฟ้อบัญญัติบ ให้[ฟ้ฟ้อปัญญัติบ้ีแหบ 
ฟ้อ ๙  ไนฟ้อปัญญัติน
"ภาษ*ี หมายความว่ว่ ภาษีปารุงองค์การบริหารสว่นวังหวัดท่ีเรียกเก๊บดามฟอ้ปัญญติับ้ี 
"ลบีคา้,’ หมายความวา่ ปา้มนัเบนขนและปา้มบัทีค่ลา้ยกบ ปา้มนัตเิซลและปา้มนัทีค่ลา้ยคน้ 

ก๊าขปีโต ร เลี ยม ท่ีโฟ้เป็น เร่ือเพลีงสำหรบ รถ ยม ค์
“การคา้ในเขดวงัหวดั* หมายความวา่ การคา้สง่หรอีคา้ปลกีลบีคา้ภายโนเขควงัหวดัยะสา 
"ผูป้ระกอบการ" หมายความวา่ เจาของหรอิผูว้ดัการหรอีคณะบคุคลอึน๋ขีง่รบิธดขอบในการ 

สำเนนงานของการค้าในเขตวังหวัค
"พปกังานเจาหปาัที’่, หมายความวา่ นายกองคภ์ารบรหิารสวนวงัหวดั รองนายกองคก์าร 

บริหารส่วนวังหวัด ปล้คองค์การบริหารสว่นวังหวัด รองปล้คองค์การบริหารสว่นวังหวัด และฟา้ราชการองคก์าร 
บริหารส่วนวังหวัดข่ีงนายกองค์การบริหารส่วนวังหวัดแต่งต้ัง และมอบหมายไฟ้ปฎปติหนาท่ีตามฟ้อปัญญัติบ้ี

/องคก์าร.



•องคการบรืหารส่วนนังหนัด* หมายตวามวา่ องคำารบรืหารสว่นจงหวดยะลา 
*ภาบอีากรดา้งฟา้ระ* หมายศวาม'ว่า ภาบตีามฟอ้นญ้ญตนีท้ีม่เดยีบแบบรายการภาบพีรอมกบ 

ฟ้าระภาบีภายโบระยะเวลาท่ีกำหนดตามฟ้อปญญต๊น้ีหรือภาบีท่ีฟ้าระไวโม่ถูกสัอง หรอบีฟ้อฝ็ดพลาดห้าให้จำนวน 
, ภาบีหด้องเลียขาดไป

ฟอ้ ๔ ใฟน้ายกองคกาฬหารลวนจงหวดยะลา เปน็ผูร้กับาการตามฟอ้นญ้ญตนี ้มอีำนาจออก 
ใ]ระกาศ ระเบยีบ และคาสัง่ เพอปฎใ)คการให้เปิบไปตามฟ้อบีญญํเคํน้ี

ประกาศและระเบยีบตามวรรคหนีง่ เบือ่ไดป้ระกาศโวโดยเปดิเผย ฌ สำนกังาบขององคการ 
ขรืหารส่วนจงหวดแล้วโห้ใฟ้บีงคบได้

หขวต 0 
ฟ้อควานทวไป

ฟ้อ ๖ ภาบีตามฟ้อนัญญ้ติน๋ึ!หอยูใบอำนาจหน้าท่ีและการควบคุมขององค้โทรบรืหารส่วนฟ้งหนัด 
ฟอ้'.๗. ใหผู้ป้ระกอบการดง้ตอ่ใปนีเ้ปน็ผูม้หีบําทีเ่ลยีภาบตีามอตราทีก่ำหนตโบหมวด (ะ) 

. ✓ ของฟ้อบีญญตน้ีโม่เวลาท่ีตวามรบผดใบอบจะด้องเลียภาบีเภดข้ึน.' ะ̂  '^ -  * ๙). ^  . . / .
(ร,) ผู้ประกอบการคล้งป้านับ ท่ีด้าสง่หรือด้าปลีกปา้นบัเบนซบิและปา้นบัทีศ่ล้ายกบ ปา้นนัดเ็ขล 

และปา้มนทีค่ลาียกนั ไหก้บัสกาปบิรืการบํา้มบั ผูป้ระกอบอตุสาหกรรม หรอผู้บรืใภคฺ ภายใบเขตจงหวดยะลา 
0เป ผูป้ระภอนการคลงกาัข ทีเ่ฑส้ง่หรือคาปลกีก๊าขปโิตรเลียมทีโ่ฟเ้ปน็เข้ึอเหสงิสา่หรับรกยนต์ 

ให้กับสกานบรืภารกัาข ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้บรืโภค ภายในเขตจงหนัดยะลา
^  (๓) 1 ผูป้ระกอบการ ท ีเ่ปม็ดว้แทบคาสง่หรอืดา้ปลกีปา้มนเบนซบิและปา้นบัหีค่ลา้ยกบั 

ป้านับดเขลและป้านันท่ีคล้ายกัน หรือก็าขปิโตรเลียมท่ีโฟ้เป็นเข้ึอเหสิงสำหรบรถยนต์ ภายในเขต'จังห'นัดยะลา
ห้ {๔) ผูป้ระกอบการนอกจาก (®) 0©) และ (๓) ทีค่า้สง่หรอืดา้ปลกีปา้นบัเบนซบิและปา้มน 

ทีค่ลา้ยกบั ปา้นมัลเีขลและปา้นบั.ทีค่ลา้ยกนั และกา็ขปโิตรเลยีมทีโ่ฟเ้ปน็เขึอ้เพลงสา่หรบัรถยนต ์ภายในเขด' 
จงหวดยะลา

ผูป้ระกอบการตามวรรคหบีง่ ขึง้ขึอ้ปา้นบัจากผูป้ระกอบการทีเ่ลยีภาบ!ีหอ้งคการบรหืารสว่น 
จงหรัคแล้ว ใหแ้ลดงหล้กฐานการเลยีภาบสีำหรับปรมาฌปา้นบั'ที!่ด้มกๆรIสยิภาบแีล้วต่อพนกังาบ;ฟา้หนา้ที ่และ 
ยงคงบีหน้าท่ีเลียภาบีสำหรับปรืมาถภภ้ํนับท่ีเม่มีหล้กฐาบ ข้ึงแสดงได้ว่ามการเลียฺภาบีถูกตองคามฟอ้นัญญตบ้ีแล้ว 

ฟ้ข ๘ ควารสบั^ไนจบจะดอ้งเลยีภาบขีองการคา้ใบพตจงหวด มค้งบ้ี 
การค้าป้ามนเบนซินและป้านับท่ีคล้ายกัน ป้ามันดเขลและป้ามันท่ีคล้ายกัน ก็าขปิโดรเลียมท่ีโฟ้เป็บ 

เขึอ้เพลงีสำหรบัรถยบต ่ใหเ้กต็ขึน้โบเวลาทีจ่ำหบา่ย ทัง้นี ้เอหาะตามปรฺมํ'าณทีจ่ำห'บา่ย'ให1้แกผู่'้ประกอบการ 
ตานฟ้อ ๗ (๓) หรือ (๔) หรอืทีจ่ำหนา่ยใหแ้กผู้่ประกอบการอุตสาหกรรม หรอืจำหนา่ยใหแ้กผู่บ้รืโภคภายไนเขต 
จงหวดยะลา และตามปรนาณท่ีเมมหล้กฐานแสดงไคว่ามีการเลียภาบีตามฟ้อบญญ้ตน้ีถูกด้องครบล้วนแล้ว

ฟอ้ ๙  กำ'หมด่เวลาตา่งๆ ท่ีก่'Vหนด'ไวใบ'ฟ้อปัญญตน้ี ถาผูม้หีนา้ทีด่อ้งปฎใ)ตบเีหตจุำเปน็ 
จบไมส่ามารถปฎใ)ดคามกำหนดเวลาไดใ้หน้ายกองคการบรหืารสว่นจงหวดหรอืผูท้ี!่ดร้บัมอบหมายมอๆนาจ 
ส่ังขยายหรือเลอบกัาหบดเวลาออกไปได้คามความจำเป็นแกกรฟ็



. ขอ้ ®© หปังสิอเรืยก หปังสอิแจังใหเ้สยิภาบ ีหรือหปังสิออนทีมถงบุคคลโด เทอีปฐบดการตาม 
ข้อปัญโผู้ดิน้ีให้ส่งโดยทางไปรใ!ฟ้ยลงหะเบียนตอบรับ หรือให้ข้าราชการองค์การใ^หารส่วนจังหวัด หรอเข้าทปักงาบ 
ขององค์ภารใ^หารส่วนจังหวัดน่าใปส่ง*ขชุมสำเนาหรือถนทีอยู่หรือสำนกงาบของบุคคลใ?บในรบหว่างพระอาทดยข๋ึบ 
สิงพระอาหดยตกหรือโนเวลาทำการของบุคคลบน ถาเมห่บผูร้บั ผ  ชมุสำเนาหรือกนทอียู่หรือสา่ปกังานของผู้รับ 
จ๗ งให้แก่บุคคลใดช๋ึงบรรชุนสิภาวะแลวและอยู่หรอทางาบในปัานหรอสำนกงานทีปรากฎวำเป็นจองผู้รับใ?นข้,.ค

ล้าไม่สามารถส่งหปังสิอตามว!!ในวรรคหน่ึงโค จะกระหำโดยวรืป็คหปังสีอใ?นในทีชงเฟ้นใหง่้าย 
ผ  สำบกงานสถานการคา หรือถ่ิบทีอยู่ของผู้รับใ?น หรือโฉบณาข้อความส่อในหนงสิอพนพทองกนทีข้าหน่ายเป็น 
ใ]กสิโนห้องถนา?นกเด

เม่ึอไต้ปฎิบีคภารดามวเการห้งกล่าวในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองให้ล่วงพนไม่ปัออวาสิบห้าวัน โห้สิอว่า 
ผู้รับให้รบหปังสิอใ?บ แลว

91

หมวด ๒
อตัราภาบทีเีรยืกเกบ

ขอ้ 6 6 ' อัดรากาบีทีเรียกเข้บโห้เป็น ห้งน้ี - '  *' - '^  - * • - '
(๑) ป้าปันเบนข้นแสะบ้ํามพ่ีคลายกนป้าปับดเใฝัและป้าปัมฟ้คล้ายกน อัคร*สัครละ ๔๕๔ลคางค 
(๖) ข้าขป็โครเลยมทีใข้เป็นเข้อเพสิงส่าหรับรถยนต์ อัตรากโลกรัมละ ๔ .๔ ^ลคางค

หมวต 91 
ภารจดทะเบยีน

ขอ้ ©๒, ใหผู้'้ประกอบการจดหะเปยีนสกาบการหา้คอพปกังานเจาัหนาท ี ตามแบบทอีงคก์าร 
นรหีารสวํมจงหวดักาหนค ณ สำบกงาบองฺคภ์ารนรหีารสว่นจงัหวดั หรอืสถานหอนตามทอีงคก์ารบรหืารสว่น 
จังหวัดกาหนค ภายในระยะเวลา ดงน้ี

(๑) ในกรณทีปีระกอบการหา้อยูก่อ่นขอ้ปญัญ^ผลปงัสบัไข ้ใหผู้ป้ระกอบการจคหะเบยีน 
สถานก ารสาัภา ยโบลามสิบวับ ปับ แล่วับทีข้อปัญญตน้ีไข้ปัง สับ

(๖) ในกรก!ทปีระกอบการหา้เมึอ๋ขอ้บญญดนีม้ผลบงสบัใขใ้หผู้ป้ระกอบการจดทะเบยีนสลาน 
การห้าภายในสามสิบวัน ปับแค่วันเรีมคำเมนการห้าในเขตจังหวัด

ในกรณทีีผู้ประกอบการใดจคทะเปียบลกานการห้าต่อเจัาหน้าทีของกรมสรรทสามตใวัแล้ว ถึอว่า 
เป็นหะเบียนสถานการสั?ตามวรรคหน่ึง

ขอ้ 601 เม๋ึอผู้ประกอบการใหยี้นค์าขอจดทะเบียนสถานการหา้โดยถูกหอ้งแล้? ใหบ้ายกองคก์าร 
บรีหารส่วนจังหวัดหรือผู้ทีเครับมอบหมายออกโบทะเบียนลถานการห้)ไห้

ขอ้ 6๔  ผูป้ระกอบการตอ้งแ?ดงใบทะเบยีนสถานการหา้ใวใ่นทเีปด็เผยชีง๋เฟน้ใตง้า่ย 
ฌ สถานการคาหรือสำปักงานของผู้ประกอบการ

ขอ้ 6๔  เนึอ่ผูป้ระกอบการจะยาย เลกโอบ หรอืควบสถานการหา้ใหแ้จงัการยาย เลกิ โอบ 
หรือควบสถานการห้า คามแบบทีองค์การนรีหารส่วนจังหวัคกำหนด ณ สำปกังานองค์การบรีหารสว่นจังหวัด หรือ 
สถานทอีนีตามทอีงคก์ารนรหีารสว่นจงัหวคักำหนด กอ่นวนัยาย เลกิ โอน หรอีวนัควบสถานการหา้ 
โม่น้อยกว่าสิบห้าวับ

/หมวค ๔



*  *

๙
หมวด ๔

การยืน่แบบรายการภาษแีละการฟา้ระภาษี

ฟอ้ ๑๖ ใหผู้ป้ระกอบการยืน่แบบรายการภาษตีามแบบทีอ่งคก์ารบรหารสว่บจงัหวดักำหนด 
ขร้อมอับฟ้าระภาษีต,อV(นกงานIจัาหนาท่ีแห่งทอใท่ีท่ีส่านักงานองค์การบ่รหารส่วนจังหใด ห่รือสกานท่ี0นตามท่ีนายกองค์การ 
ขรืหารส่วนจังหวัดกำหนด ภายใน วนัท ี่̂ ส บิ -'นV  ■ วั;โ . * ไก -อนท่ีความวับผํดในอันท่ีจะต้อง.สยภาษี;;ไดข้ึน 

เศษของหน่ึงบาทใ)องภาษีท่ีต้องฟ้าระดามวรรคหน่ึงให้ปิดท้ิง
ฟ้อ ©๗ ในภรผท่ี)ท!กงานเจัาหน้าท่ีแจังการประเมนภาษีเป็นหนังสิอด่อผ้มหน้าท่ีเสยภาษี ให้ผู้มหน้าท่ี 

เสยภาษีฟ้าระภาษีภายใบสามสิบวันนับแต่วันท่ีโต้วับแจัง
ฟ้อ ๑๘ ใบกรณท์ีผู่ป้ระกอบการไมเ่หน็ตว้ยอบัการประเมนีภาษ ี ตามฟอ้ ๑๗ ใหอ้ทุธรณต์อ่ 

หนกังานเจาัหนา้ทีใ่ต ้ทัง้นีใ้หน้ำร ะยะเวลาการอทุธรณแ์ละการพจารณาอทุธรณต์ามพระราขนญัญต้วธํปฎน๊ตั 
ราซการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใฟ้นังอับ

หมวด ๕
อำนาจพนกังาบเจาัหนา้ที่

ฟ้อ ©๙ ใหพ้นักงานเจัาหน้าท่ีม่อำบาจ อังต่อไปน้ี
(๑) ประเมนภาษ ีเนีย้ปวบั และเงบัเพม ตามฟอ้นญัญตนีจ้ากผูม้หีนา้ทีเ่สยภาษ ีเมือ่ผูม้ห่นา้ที ่

เสยภาษมีไีตย่ื้นแบบรายการภาษภีายใบเวลาทีฟ่อ้นญัญต้นีก้ำหนด หรอืผูม้หีนา้ทีเ่สยภาษ ียืน่แบบรายการภาษโีว ้
ไม่ถูกต้องหรือมีฟอ้ผดพลาดทำใหจ้ำนวนภาษทีีต้่องเสยขา.าไใ! หรอืผูม้หีนา้ทีเ่สยภาษโีมป่ฎนิตัตามหนงัส*.;รอืก 
หรอืคำองัของพนกังานเจา้หนา้ที ่หรอืไมย่อมตอบคำถามของพนกังานเจาัหนา้ทีอ่นัเปน็สาระอาัอญัเกีย่วอบัการ 
ประเมีนภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงหอักฐานเพอการคำนวณภาษี

เม่ือประเมีนแต้ว ให้พนักงาบเจัาหน้าท่ีแจังการประเมนเป็นหนังสอต่อผู้ม่หน้าท่ีเสยภาษี 
(๒) มีหนังสอสอบถามหรือเรืยกผู้ประกอบการหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวฟ้องมาให้ต้อยคำ หรือให้ส่ง 

บญข่ เอกสาร หอกัฐาน หรือสงิอ่ึนทีจ่ำเปน็ เทีอ่ปฎ๊นตัการใหเ้ปน็ไปตามขอบญญต๊้นี ้ทัง้นี ้ต้องใหเ้วลาบคุคลนัน้ 
ไม่น้อยกว่าเจดวันนับแต่วันท่ีใต้วับคำอังน้ัน

หมวด ๖
นญัฟห้ต้กฐานและการปฎนตั

ฟอ้ ๒๐ ใหผ้ ูป้ระกอบการทำนญัขประจำวบัและงบเดอืนแสดงรายการเก ีย่วอบัสนิคา้ 
ทีจ่ำหนา่ยคามแบบทีอ่งคก์ารบรหืารสว่นจงัหวดักำหนด หรอืตามแบบทีน่ายกองคก์ารบรหืารส,วนจงัหวดั 
หรอืผูท้ีไ่ตร้บมอบหมายอบมุตีใหโ้ขเปน็บญขประจำวนัและงบเดอืนแสดงรายการเกีย่วอบัสนิคา้ทีจ่ำหนา่ยไต ้
เม่ืองจากมีสาระอัาค้ญครบต้วนเข่นเดืยวอับท่ีกำหนดในแบบท่ีองค์การบรืหารส,วนจังหวัดกำหนด

นญัขประจำวนัตามวรรคหนึง่ ใหท้ำใหแ้ตว้เสรจ็ภายใบสามวนันบัแตว่บัทีม่เีหตทุีจ่ะตอ้งสง 
รายการน้ันเกํดข้ึน และให้เก็บวักษาไวัโม่น้อยกว่าห้าจที่สถานการค้าพร้อมท้ังเอกสารประกอบการลงนัญขืดงกล่าว

งบเดอืนตามวรรคหนึง่ ใหย้ืน่ตอ่พนกังาบเจาัหนา้ที ่ ณ สา่นกังานองคก์ารบรหืารส,วนจงัหวดั 
หรือสถานท่ีอ่ึนตามท่ีองค์การบรืหารส่วนจังหวัดกำหนด ภายในวันท่ีย่ืสิบของเดือนต้คใป

การทำนญัขประจำวบัและงบเดอืนตามฟอ้นญัญต้น ี ้นายกองคก์ารบรหืารสว่นจงัหวดั 
หรือผู้ท่ีโต้วับมอบหมายจะอบุญาตให้กระทำโดยใฟ้เคร๋ึองอุปกรณ์อํเลกทรอนกส์ หรือวธใดๆ อัโต้

/หมวด ๗



*

หมวด ๗
การเปรยนเทยีบคด

จอ้ ๒© ใหค้าามผดํตามจอ้ปญัญตับีเ้ปน็ความปค็ฟเ้ปรยินเทยีบได ัและใหน้ายกองคก์าร 
บริหารสว่นจังหวัด รองนายกองดการบรหารสว่นจงหวดั ปลดองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รองปลดองคก์าร 
บริหารสว่นจังหวัด และขา้ราจการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัฟง้นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแตง่?โงเปน็ 
ผู้มอ9านาจเปรยบเทยีบ

เบึอ่ผูก้ระหา่ผดใดสัำระคำปรบัคามสำบวบฟเ้ปรยิบเทยีบ ภายใบสามสนิวบันบัแควํนัทีม่ ึ
การเปรยิบเทยีบ โ'ดัอึอวำคดึเลกกนตามประนวลกฎหมายวัริทีจารถภความอาญา

กรณผู้ีกระหาผด โมย่อม'จาระคำปรนคามจาันวบทีเ่ปรยิบเทยีบ ไหองคก์ารนริ'หารสว่นจังหวัด 
ส่งสำนาบให้หนักงานลอบสวนดำเป็นคดํ เวนัแดผูก้ระหา่ ผํคยํฺนยอมใหเ้ปริยนเทยีบปรับในจัน๊พนกังานลอบสวน 
โดยให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนคนกลับองค์การนริหารส่วนจังหวัดเฟ้อดำเป็นการเปรยนเทียนปรบดํอไป 

)  เงบคำปวับตามวรรคลอง .หริอวรรดลาม ให้เป็นรายไดัจององค์การบริหารส่วนจังหวัด .

ห มวด๘
เบีย้ปรบและเรมิเฟม้

)
ข้อ ๖๒ ไหผู้้มหนาท่ีเลยภาษเีสยิเบ้ียปริปในกรณแีละคามอดรา ดังต่อไปบ้ี 
(®) โนกรณมีไดยับแบบรายการภาษหีวอัมกบสำระภาษกีายในกาหนค่เวลาดามหมวด ๔ ไม่วัา 

จะไดัจดทะเปิยนลถานการดัาไวัแลัวหริอไม่ ใหเ้สยิเบีย้ปรนัอกลองเหา่จองเงนิภาษ/ี
(๒) ในธรณที ีไ่ดยันแบบรายการภาษหีรอัมกบัสำระภาษใีวไัมถ่กูดอังหรอิมขีอ้ผดพลาด 

ห่าให้สำบวนภาษีท่ีดัองเสิยจาดไป ไหเสิยเบ้ียปรน อภหบ่ึงเห่าจองเงินภา'ษฟีแ้ยขาคไปน้ัน
ขอ ๒๓ ผู้มหนาัทีเ่ลยภาษไีคไมย่ื่นแบนรายการภาษทีรัอมกบัจาระภาษภีายโนกาหนดเวลา หริอ 

สำระจาดจากจาันวนภาษทีีด่อังเลยใหเ้ลยเงนิเพมอกึรอัยสะ * .๕ ต่อเดอน หรอิเสพองเดอึนจองเงนภาษฟีด้อัง 
สำระ โดยไม่รวมเบ้ียปรับ และการดำนวณเงนเฟ้มคงกล่าวมโห้คดหนดัน 

 ̂ เริมเฟม้ดามฃอบ้ี มให้เกนกวาจัานวนภาษีท่ีตองฟ้าระโดยไม่รวมเบ้ียปรัน
ขอ้ ๒๔ เบีย้ปรนัและเรมิเหม อาจงดหรอิลคลงไดดัามระเนยนทีอ่งคภ์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

กาหมด เบ้ียปรบและเรินเฟน้ ไหกอเป็นเรินภาษี

หมวด ๙
การบงกนัสำระภาษคีาง

ขอ้ ๒๔ การปงัลนั;รยิกเกนภาษอีากรคางฟา้ระ ไหพ้ปกังานเจัาหนาัทีด๋ำเปน็การคามมาดรา ฟ© 
แห่งหระราจนัญญดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห.ค. ๒๔๔© แก้ใจเหมเคมอึง (ฉบบท่ี ๔) ห,ศ. ๒๔๔๒

/หมวด ๓๐



*

0

หมว่ค 90
บหกำหบคโทษ

ขอ้๒๖ ผู้โตฝ่าแนหรือไม่ปฎปัดํตามข้อ ®๒หรอ'ข้อ ®๔หรือข้อ ร,๕ หรอข้อ ๒0 ต้องร®วาง่โทษ 
ปรนไม่เกนฟ้าทับบาท

ข้อ ๒๗ ผู้มหนาทีเ่ลยีภาทผีูไ้ดไมย๋ึ่นแบบราชการภาษเทีอ่หลกีเลยีงหรือ ทยาอามหลกเลยีงการ 
เลยภาษ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกํนหกเดึอน หรือปรับใม่เกํนหบ้ีงหมีนบาท หรอทัง้จำ ท้ังปรับ

ขอ้ ๒๔ ผู้ใดแข้งข้อความอนเป็นเท่ีจ หรือตอบคากามต้วยค้อชคาอบเป็นเท็จ หรือป้าพยาน 
หลกฐานเทจมาแลดง หรือยนบญชหรือเอกลารยันเป็นเหจ เพือ่หลกีเลยีงหรอืพยายามหลกเลชีงการเลยีภาป ็ต้อง 
ระวางโทษจำคุกไม่เกีนหกเดอน หรือปรับไม่เกนหบงหมีนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

หฆวค 6®
บหเนหาะกาล

; ,1' ข้อ ๒๙',บรรดาขอ้ปญั^ดที!่หยกเลกีตามขอ้ ๓ แหง่ขอ้ปญั^บีโ้ฟย้งัคงไขป้งัคบใตต้อ่ไปเอพา® 
โนการปฏบ้ต ขด้เกบีภาษหตา้งอยู ่หรือท่ีทังขำระโ!อมรับท่ีข้อปัญญตนไข้ปังคบ

ขอ้ ๑© บรรคาประกาค ระเบยีบ หรอืคาสงทีอ่อกตามขอ้ปญัญต'ทีใ่หยกเลกิตามขอ้ ® 
แหง่ขอ้ปญัญต้บี ้ไหคงไขป้งัคบไตต้อ่ไปเทยีงเหา่หไมข่ค้หรอืแยงักบขอ้ปญัญคบี ้ทัง้บี ้จบกวำจะ'ไตม้ประกาศ 
ระเบยีบ หรือคำล่ังท๋ีออกตามข้อปัญญ้ตบ้ีไข้ปังคบ

ประกาศ ญรนัที ่ *รั̂ เดอน ดVน**1ฟ พ .ศ. ๒**:๗

(นายบุขดาร, มะหา)
นา ย กองค การบรืหารลว นจงหรัดย ะ ลา

เฟ้นชอบ

(นายเดชรฐั สมสืรื) 
ผู้วำราชการ'ขง้หรัดยะลา


