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ประกาศองค ์การนริหารส ่วนจังหวัดยะลา 

เรี่อง ใฟ ้พอป ัญ ส ู่)ต ิองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดยะลา ฟ ่อง การเกนภาษ ีนา}ง 

องค ์การนริหารส่วนจังหวัคจากการคายาถูบ 

ห.ศ.๒๕๕๗

ด้วยองค์การบริหารส่านจังหวัดยะลาได้ออกจัอปัญญด ฟ่อง การเกบภา?ปาชุงองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดจากการด้ายาสูบ พ.11-๒๕๕๗ โดยควานเห์บใ)อบใ/องลภาองค์การบริหารส่วบจังหวัดยะลา 
และ^าราชการจังหวัดยะลา เพึ๋อดาเปิบการจัดเกบภาธยาสูบ จากการด้าในเชดจังหวัด

อาติ'ยส์านาจดามความในมาดรา ๕®•เ วรรคสาม และมาดรา ๕๖ แห่งหระราชบญญติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แกเใแหมเดม (อบบที ๔) ห.ศ.๒๕๕๒ จงประกาฬจัปังด้นชอบญญด 
ฟ ่อง การเ?!บภาษปาชุงองค์ภารบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยไห่มผลปังด้บโช 
ดงแด่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นค้นไป

จงประ กาศโห่ทราบโดยไฑ กน

ประกาศ ผ  วับที ๙ ^ ด้นยายน พ,ศ. ๒๕๕๗

^ ( ฟ -

(นายบุชดาริ มะทา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

V



ปับหกหลักการและเหต ุผล 

ประกอบล ัอป ัญ ญ ฬงค ์ภารบว ัห ารส ่วนจ ังหว ัดยะลา 

เร ื่อง การ๓ บภาป ็ป ้าช ุงองค ์การบใหารส ่วนจ ังหว ัดจากการล ัายาถ ูบ

ท.ก. ฬ ผ

หคกการ

หระราซบญเ(เดองค์การบรหารส่วนจังหวัด ห,ล. ๖๔๔๐ แกใ*ฃเฟิมเดมกึง (ฬ บส ์ ฬ  ห.ค. ๖๔๔๖ 
มาตรา ๖๔ ปัญญต ไหองค์การบรหารส่วนจังหวัคมอาบาจออกขอปัญ?([ดเรยกเกึบภาธป้าชุงองค์การบ?หารส่วน 
จังหวัดจากการดาอาสูบ ไนเขตจั!หวัด โดยจัตเกบเพมร่ืบได!ม่เตินมวนละสิบลตางค์

เหตุผล

ลัวยขอปัญญดองค์การบ รหารส่วนจังหวัดยะลา เร่ือง การเกึบภาธป้าชุงองค์การบรหารส่วน 
จังหวัคยะลา พ.ค.๖๔๔๔ แกไขเฟิมเติมกึง (อปับส่ ๗  ห.ล.๒๔๔๖ ไดคราข้อปัญ?!ตไบการจัด!กึ^าธป้าชุงองค์การ 
บรํหารส่วนจังหวัคจากการค์าป้ฟันเบนจันและป้ามบส่ดลัายกน ป้ามนติเซลและป้ฟันหี๋ดลัายกบ กึาขจโครเลยม 
หึ๋!จัเป็บเร่ือเพลงสำห?บรกยนด และยาสูบ จากการค์าไนเขตจังหวัด โวในอปับเติยวกึบ จงเป็นการสมควรยกเสิก 
จัอบญญคองค์การบรหารส่วนจังหวัดยะลาอปับลังกล่าว และออกขอบญ?{เตการเกบภาธป้าชุงองค์การน?หารส่วน 
จังหวัดจากการคายาสูบแยกตางหาก เพอไหการจัดเกึบภาป็จากการลัาไนเขคจังหวัดเป็นไปอยวงปีประสิท?ภาพ 
และลามาร?)ป้าภาธหจัดเกึบใปโจั[นการบ?หารจัดการคามอานไจหปัาV(และให้บ?การคา*าร?น*แกป้ระขาซนใน 
เขคจังหวัดไดมากย๋ึงร่ืน จังจัาเป็นตองออก'ขอปัญญ้คองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอปับบ้ี

\



* ขอบญ ญ ต ิองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวคยะลา 

ฟ ่อง การป ้เบภาษบำช ุงองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวดจากการค ์ายาค ูบ

พ.ศ. ๒๕๕๗

โกยทีเป็นการสมควรออกขอปญสู่)ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เทีอไห่การจัดเสิบภา?จาก 
การด้ายาสูบ ไนเชคจังหวัด เป็นไปอส่างมประสิท?ภาพและเหมาะสมด้บลภาวการฟ้เจตุจัน

อาด้ยจ้านาจตามความโบมาดรา ๔๕ (®) มาดรา ๕๒ และมาดรา ๖๔ แห่งหระราชจัญสู่เดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัค ห.ค.๒๕๔๐แกเขเพมเดมลง(ซปับที ๔)พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การนริหารส่วนจังหวัดยะลาจงออก 
จ้อจัญสู่)ดเวัโคยความเฟ้นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แสะผู้^ราชการจังหวัดยะลา ด้งด,อไปฟ้ 

จ้อ 6  จ้อจัญสู่[สิฟ้เริยกว่า “จ้อจัญญตองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะสา เรอง การเสิบภา?บำรุง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการคายาสูบ ห.ศ. ๒๕๕๗*'

จ้อ ๒ จ้อ?ญญ้ดนโหไจ้จังคัน ด่ํงแด่วนที 6  ตุลาคม พ.ค. ๒๕๕๗ เป็นคันไป 
จ้อ VI ไห่ยกเลก
(*) ชอบญสู่!สิองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ฟ่อง การเสิบภา?บำรุงอ,งค์การบริหารส่วน 

จังหวัด พ.ค.๒๕๕๕
(๒) จ้อบญสู่เตองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ฟ่อง การเสิบภา?บำรุงองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด พ.ค.๒๕๕๕ แก!ขเทีมเสิมสิง (อจับที ๒) ห.ศ.๒๕๕๕
(๓) จ้อจัญญดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ฟ่อง การเสิบกา?บำรุงองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด ห.ค.๒๕๕๕ แก!ชเทีมเดมสิง (ซบบที ๗  ท.ค.๒๕๕๖
บรรคาข้อจัญสู่เต า)ระ๓ คองค์การปริหารส่วนจังหวด เพะระเบยบปเ]ปดอนใบส่วนทีปินญสู่!ด!วัแค้า 

ส์ง จัดหริอเพังกบบทจัญญดแห่งจ้อบญ สู่เสิน้ี โห่โจ้จ้อบญสู่[สิน๋ีเแทน 
จ้อ ๔ โนจ้อจัญญตบ
''ภ า?'' หนายศวามว่า ภา?บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีเริยกเสิบดามจ้อบญสู่[สิฟ้ 
“สินด้า’  หมายความว่า ยาสูบซปิดบุหร่ี?กาแรด และบุหรี่?การิ
๙การค้าโบเขดจังหวัด' หมายควาบวา การค้าส่งหริอค้าปสิกสินค้าภายโนเขตจังหวัดยะลา 
“ผู้ปรํะกอบการ’' หมายศวามว่า เจ้าชองหริอผู้จัดการหริอคผะบุคคลอึ๋นทีงรบผดขอบในการ 

ด่าเปินงาน'ข องการด้าในเขต จัง หวัด
‘'พจักงานเจัาหนาที’' หมายความว่า มายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด ปค้ดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปค้ตองค์การบริหารส่วนจังหวัด แคะจ้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัฟ่งนายกองค์การบ่ริหารส่วนจังหวัดเฟงดงแคะนอบหนายโฟ้ปฐป!เหนาทีคามจ้อฐสิฟ้ 

"องค์ก\รบริหารส่วนจังหวัด* หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
“ภา?อากรค้างจ้าระ' หมายศวามวา ภารดามจ้อบญญดนี้ทีมํใด!!บแบบรายการภา?ทวัอมด้บ 

จ้าระภารภายใบระยะเวลาทีกาหบดดามจ้อจัญสู่เสิบี้ หริอภารทีชาระโวไม่ถูกตอง หริอมจ้อผคพลาดห่าให้จ้านวน 
ภารทีค้องเแย1ขาด'ไป

จ้อ ๕ โห่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะสา ฟ้นผู้รกษาการดาบจ้อจั^?ฐสิส์ นอานาจออก 
ประกาศ ระเนยบ และค์าส์ง เทีอปฎฟ้ดการให้เป็นไปคามจ้อปัญสู่สิน

ประกาศและระเป ิยบตามวรรคหนง เมอไค้ประกาศไวัเดยเปิดเผย ผ  ส่านกงานชององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด แค้วโห้โจ้จังด้บได้

/หมวด ด,



I

๒

หมวด 4 
ข้อความทีวเป

ข้อ ๖ ภาปีตามข้อปัญญตบ้ัเท้อยูใบอำนาจหปัาทีและการควบทุมจององค์การบร่ีหารส่วนข้งหรัต 
ข้อ ๗ ไท้ขึ้ประกอบการ ข้าส่งหร่ีอข้าปลึกยาสูบชปิคบุหร่ี?กาแรด หรี่อบุหรี่?การี่ ภายในเจต 

จังหรัดยะลา แคไม่รวมลึงผูประกอบการทีมหล้กฐานแสดงว่า ไข้จอหร่ีอร่ีบยาสูบชปิดบุหร่ี?กาแรต หรี่อบุหรี่?การ 
จากขึ้ประกอบการทีเข้จคหะเปียนสถานการข้าและเล้ยภาปีการข้าไนเจตจงหรัดยะลาแล้ว

ข้อ ๘ ความรับผดไนจับจะดองเล้ยภาปียาสูบของการข้าไนเชตจังหวด ใท้เกดข้ึนไนเวลาทีเข้รับ 
มอบแนข้ายาสูบเข้าใว่ในศลาบการข้า ยาสูบ

ข้อ ๙ ก่าหบดเวลาด้างๆ ทีก่าหนดใ'!เไบข้อบญ(([ตใ? ล้าผูมหน้าทีข้องปสูปัลึมเหตุอำเปีน 
จนไม่สามารถปฏบตดามกาหนดเวลาใข้ ไท้นายกองดการบรี่หารส่วนจังหรัดหรี่อผูหเข้รับมอบหมายมอำนาจ 
ส์ง้จ ยายหร่ีอเลอนกาหนดเว ลาออกใปไข้ดามความจา เปีนแก่ภรผ

ข้อ 60 หปังล้อเร่ียก หปังล้อแข้งไท้เล้ยภาปี หร่ีอหนงล้อ![นทีมถงบุคคลใด เทีอปฎบตการดาม 
ข้อนญญคไโโหส่งโดยหางใปรฟ!ยลงทะเปียนตอบรับ ห่รอไท้ข้าราชการองข้การบร่ีหารส่วนข้งหรัด หร่ีอเข้าพบกงาบ 
ช?หองข้การบร่ีVกรส่วฬงหรัฟาไปส่งณสู}}ส่าเนาห่ร่ีอสิน?เฮยู่ หร่ี๗ าน้กงานจองบุค^ใ?บในระหว่างทระอาทตอํข้ึน 
ถงทระอาฟ้ดยดกหร่ีอโนเวลาท้าการชองบุคคลบั้น ล้าไม่ทบผูร่ีบ ณ ภูมลาเบาหร่ีอกนทีอยู่หร่ีอสำปัฦงานชองผูรับ 

จ๗ งใท้แก่บุคคลใดขึ้งบรรตุปิดํภาวะแล้วและอยู่หร่ีอท้างาบไพานหร่ีอสำปักงานทีปรากฎวาเปีบช©ง^รับบั้นก่ไข้ 
ล้าไม่สามารถส่งหนงล้อดามวธในวรรคหทีงไข้ จะกระอำโดยวธึจคหปังล้อบั้นในทีส่งเฟ้นใดง่าย 

ผ  สัาน้กงานสถานการข้า หร่ีอถึ๋นทีอยู่ของผูรับบั้น หร่ี©โ?เบถภข้อความย่อใบหปังล้อทมท้ท้องถนทีอำหม่ายเปีน 
ปกดใบท้องถนนนกเข้

เม๋ึอไข้ปฐปีดการดาม่วํธการคงกล่าวในวรรคหทีงหร่ี©วรรคสองไข้ลวงท้นไม่น้อยว่าสิบท้าวน ไท้ล้อว่า 
ผูรัปใข้รับหนงล้อบั้นแล้ว

หมวด ๒
จัดราภาปีทีเร่ียกเกบ

ข้อ 6๑ อํตราภาปียาสูบชปิดบุหร่ี?กาแรด และบุหรี่?การ อดรามวนละ ๙,3ใ๐  ลดางด'

หมวด ฅ 
ภารจดทะเปียน

ข้อ ๑๒ ใหผูประกอบการจดหะเปียนสถาบการข้าด้อพปักงานเข้าหปัาที ตามแบบทีองคการ 
บรี่หารส่วนจังหวดกาหนด ผ  สำบกงาบองค'การบรี่หารส่วบจังหวด หรี่อสถานที!]นตามทีองค์การบรี่หารส่วน 
จังหวดกาหนด ภายโนระยะเวลา ข้งน

(®) ใบภรถ!ทีประกอบการข้าอยู่ก่อนข้อปัญญัดบี้ฐผลบงข้บใข้ ใหขึ้ประกอบการจดหะเปียน 
สถานการข้าภายไนสามสิบจัน ปับแด่รับทีข้อปัญ((เดบ้ัใข้บงคบ

(๖) ใบกรณทีประกอบการข้าเมอข้อบญญ้ตบั้ปิผลปังข้บโข้ โท้ผูประกอบการจดทะเปียนสถาน 
การข้าภายใบสามสิบรัน ปับแด่รันเร่ีมคาเปิบการข้าโนเจตจังหรัด

/เบกรถ!.



ในกรฟ็ที่ผู้ประกอบการใค้จดทะ;บยบสถานการค้าส่อเจ้าหน้าที่จองกรมสร™สาจกไาแค้า ถอว่า 
เป็นหะเบยนสถานการค้าคามวรรคหนีง

ให้ถอว่าโนอบุญากขายยาถูบหรอปัาออกแสกงเหึ่อขายยาสูบฬคบุท^กาแรด ส !6บ ุฟ ่'9การ 
ที่!จ้วหปัภงวบภรมสรรหลามํดออกให้เป็นหะเนยนสถานการค้ากานวรรคหนีงค้วย

ห้อ 6 9  เม๋ึอผู้ประกอบการไค้ย่ีนห้าขอจดทะเบยบสถานการค้าโกยถูกค้องแสัว ให้นายกองคการ 
บ?หารส่วนจ้งหวักหรอผู้ที่เค้รับมอบหมายออกใบหะ!บยนสถานการค้าให้

ห้อ 6๔  ผ ู้ประกอบภารค้องแสดงใบหะ;นยบอถานการค้าไรัในท ี่เจก;ผยยี่ง!ห ้นไค้ง่าย 
ณ สถานการค้าห?อส์าปักงาบของผู้ประกอบการ

ห้อ I#  ๓ อผู้ป่ระกอบการจะห้าย ;สิก โอน หรอกวบสกานการห้า ให้แจงการยาย พ ํก โอน 
หรอกาบสถานการห้า กามแโ^ที่องห้การบ?หารส่วนจงหวัดห้าหมด ญ ก่วปักงานองห้การบ?หารส่วนจ้งหวัค หรอ 
สถานท ี่ย ี่นคามท ี่องค ้การบ?หารส ่วนจ้งหวักห ้าหนก ก่อนวันห ้าย เสิก โอบ ห?อวันกาบสถานการค ้า 
ไม่นอยกว่าสินห้าวัน

ห มา*๔
การที่นแบบรายการกว?เ;*๓ วรอำระภา8

ห้อ 6๖  ไห้ผู้ประกอบการที่นแบบรายการภาษดามแบบทองห้การน?หา?ก่รบส่งหวัดห้าหมด 
หรัฮมกนส่าระภา?ส่อพปักงาน;จ้าหน้าที่ ณ ส่าปักงานองกการบ่รหารส่วนจ้งหวัก ห?อสถานท่ีอ๋ึนกามท่ีนายกองค้การ 
บ?หารส่วนจ้งหวักห้าหบก ภายโนวับท่ีย่ีสิบของ;ดอนสักจาก;กอนท่ีความรับฝ็คไนสันท่ีจะค้องฟ็ยภาษเห้ดขน 

เคษของหนีงบาทของภา?ที่ค้อฬาระกามวรรคหนีงโห้น้คที่ง
ส่อ *๗ โบกรฟ็ที่ทน้กงาน;จ้าหน้าที่แจ้งการประ;มนภา?;ป็นหปัง?เอส่อผู้มีหน้าที่เล้ยภาษ 

ให้ผู้ปิหน้าที่เสิยภา?ส่าระภา?ภายไนสามสิบวันปับแส่วันที่!กรับแจ้ง
ส่อ ■๘ ในกรฟ้ท ี่ผ ู้ประกอบการไม่;ห ้นค้ายกบการประเน้นภา? กามจ้อ ๑๗ ให้ธุทอรถ?ส่อ 

หปัภงาบเจ้าหน้าท ี่!ค ้ท ี่งน ฺใฟ ้ม ่าระยะ!วลวการธุหสฬและการทจารณาธุหสรฝดามหระราฬญ^วํฐปฐปัก 
ราขการหางปก*รอง ห.ค. ๒๕0า๙ นาให้นงห้บ

หนวก ๕
อำนาจพนกงานเจ้าหน้าที่ 

ห้อ 6๙ ไห้ทน้กงานเจ้าหน้าท่ีมอำนาจ ดงส่อไปบ้ี
(๑) ประเมนภาษ เบี้ยปรัน และเงมเที่ม ดามจ้&ปัญ^บี้จาภผู้มหน้าที่!ล้ยภา? 1ท่ีอผู้มหน้าท่ี 

เล้ยภาษน้ไค้ยี่นแบบ*ายการภา?ภายไน;วลาที่จ้อปัญญดบี้ห้าห่นด หรอผู้มหน้าที่เสิยภา?ยี่น;เบนรายการภาษ!วั 
ใบ่5]กค้องหรอบห้อฝ็กหสากห้าให้ส่าบวบภา?ที่ค้องเล้ย ขาคไป หรอผู้ปิหน้าที่เแยภาษ!ม่ปฎํปักดามหนงสิอเรขก 
หรอห้าที่'งของหปักงานเจ้าหปัาที่ หรอใม่ยอมคอบคาถามซองทปัภงาบเจ้าหน้าที่อบเป็นสาระห้า*ญเกียวห้บภำร 
ประเมนภาษ!กยไม่ปิเหธุจ้บสนควร หรอไม่สามารถ;;สกงหสักฐาน!ท่ีอการห้านวณภาษ

เมึ่อปไ&เมนแล้ว ให้ทปักงาบ!จ้าหปัาที่แจ้งการประเมน;ป็นหปังสิอค่อผู้มหน้าที่เสิยภา?
(๒) น้หนงล้อสอนถามห?อเร็ยกผู้ประกอบการหรอบุก*สใดที่เกียวส่อง:ฬห้ห้อยห้า หรอให้

ก่งบญ? เอภสาร หสักฐาน หรอสิงอนที่จ้าเป็น เที่อปฎํน้สิการให้;ป็นใปดามส่อปัญ^กบี้ฟ้งบี้ ค้องให้เวลาบุคคลน้ัน 
ในน้อยกว่าเจกานน้บแส่วันท!ค้รับค้าส์งนั้น

/หมวก ๖.



ปัญ?หลกฐานและ การปฎฟ้สิ

ข้ล ๖© ให ้ผ ู้ประกอบการทาป ัญ?ประจำวับและงบเถ ือนแสคงรายการเก ียวค ้บส ินค ้า 
ทึ๋จำหน่ายคามแบบที่องคVไรน!หารส่วนวังหวัคกาหนต ห!อคามแบบที่บ™กองุค์การบ?หารส่วนจํงหวัค 
หรอผู้ที่ไค้วับนอบหมายอบุบ?[ให้ไข้เป็นปัญ?ประจำวับและงบเคอบแลคงรายการเกียวกบสินค้าที่จาหบ่ายไค้ 
เนีองจากมสาระสำค้ญครบค้วนเซ่นเคยวกบที่ค้าหนคใบแบบที่องค์การบ!หารส่วนวังหวัคค้าหนค

งญ?ปร?;ค้าวับคามวรรคหนีง ให้ห้าไห้แค้วเลรจภายใบสามวันปับแค่วับที่มเหทุที่จะต้องลง 
รายการน้ันเกํคขึ้น และให้เก็บรักษาโวั!ม่บอยกว่าห้าจท่ีสถานการค้าหรอน&เอกสาฟระกอบการลงปัญ?ค้งกล่าว

งบเค้อบตามวรรคหนีง ใฟ้นีบค,อทนกงาบเค้าหใ?ในี ถ/ สำปักงามองค์การบ?หารส่รบวังหวด 
หรอสถานที่อีบตามที่องค์การบ!หารส่วนวังหวัดค้าหฺนค ภายในวับท่ี!{สิบของเถือนถดไป

การห ้าป ัญ?ประจำวับและงบเถ ือนดาม ํข ้อป ัญ ญ คบ ี้ นายกองค ้การบรหารล ่านวังหวัค 
ห!อผู้หเค้วับมอบหมายจะอบุญาคให้กระห้าโตยโข้เคร๋ึองอุปกรณ?เลกหรอปิกศ หรอว?โคๆ ก็ไค้

หมวค ๗
การเป!ยบเหยบดสิ

ข้อ ๖* ให้ควานผดตามข้อปัญ^บี้เป็นความธดที่ฟ?ยบเที่ยบไค้ และให้บายกองค์การบ!หาร 
ส่วนวังหวัค รองนายกองค์การบรหารล่วนวังหวัค ปลดองค์การบ?หารส่วนวังหวัค รองปลดองค์การบ?หารส่วนวังหวัค 
และข้าราจการองค์การบ!หารส่วนวังหวัด?งบายกองค์การบ!หารส่วนวังหวัคแค่งคั้งเป็นผู้มจำบาจฟ!ยบเที่ยบ

เนีอผู้ภระสำ®ด,!ค้ซ่วระค่วปวับตวมจํวนวนที่/ปเอบ*ที่ยบ ภวฟ่นสวมสิบวันปับ;เค่วันที่ปีภวร 
เปรยบเที่ยบ ให้?เอว่าคค้เลกค้นตามประมวลกฎหมาย!?พํจารณาความอาญา

กรถ!!ผู้กระห้าฝ็ค ไม่ยอมซ่าระค์าปวับตามค้าบวนที่เปรยบเหยบ ให้องค์การบ?หารล่วนวังหวัค 
ส่งสำนวบให้หปักงานสอบสวนสำเปิบกด เวันแค่ผู้กระห้าสิคยํบยอมให้เป?ยบเที่ยบปวับในข้นหปักงาบลอบสวบ 
โคยให้หปักงาบลอบสว นล่งสำบวบค้นกลบองค์การบ?หารส่วนวังหวัต เท่ีอห้าเปิบการเป? ยบเท่ียบปวับค่อใป 

ผํนค่าปรบคามวรรคสอง หรอวรรคสวม ให้เป็นรายไค้ขององค์การบ?หวรส่วนวังหวัค

หมวด ๘
เบี้ยปรบและโงินเที่น

ข้อ ๖๖ ให้ผู้มหบาที่เสิยภาษป!ยเบ้ียปวับใบกรฟิและคามอดรา ค้งค่อไปบ้ี 
(ร ,) ใบกรฌฆ!ค้ยีนแบบรายการภารพวัอมภบซ่าระภาษภายใบค้าหนคเวลาคามหมวค ๔ ใม่ว่า 

จะไค้จดทะเบยบสถานค้ารดาใวัแค้วห?อไม่ ให้เสิยเบ้ียปวับอกสองเห่าจองเงินภาษ
0ะ) ในกรณที่ใต้ยีน แบบรายการภาษพรอนค้บซ่าระภาษ!วัโบ่ถูกต้องห?อมข้อสิคพลาคห้าให้ 

จำนวนภาษที่ค้องเสิยจาดไป ให้เสิยเบ้ียปรบรกหนีงเห่าจองเงินภาป็ที่เสิยจาดไปน้ัน
ข้อ ๖๓ ผู้มหนาที่เ?เยภารโคไม่ยีนแบบรายภารภาษหรอมกบซ่าระภารภายในค้าหนคเวลา หรอ 

ซ่าระขาดจากจำนวนภารที่ตองเสิยให้เสิยเงินเที่มอกรอยละ * ๕ ค่อเคอน ห!อเดพ©งเดอนจองเงินภารที่ตองซ่าระ 
โคยใม่รวมเบี้ยปรบ และการค้านวณเงินเท่ีมค้งกล่าวนให้คดทบค้น

เงินเที่มดามข้อบี้มให้เกํนกว่าจำนวนภารทีค้องซ่าระโคยใม่รวมเบี้ยปวัน 
ข้อ ๖๙  เบี้ยปวับและเงินเหม อาจงดหรอลดลงไค้คามระเบยบที่องค์การบ!หารส่วนวังหวัด 

ค้าหบค เบี้ยปรบและเงินเหม ให้ถือเป็บเงิบภาษ
/หมวด ๙.



หมาด ๙
กๆรบงดบฟ้าระภาที่ก้าง

ฟ้อ ๒๔ การปังก้บเรืยก;กบภาที่อากรก้างฟ้าระให้หปักงาบเฟ้าหปัาท็ฟ้าเป็นภารตามมาดรา๗© 
แหงพระราฬญญักิองด์การบรืหารส่วนจงหวด ห.ก- ๒4๔๐ แก้!จเหมฟ้มกง (ฉบบท็ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๒

ฟ้อ ๒๖ ยู!ดม่าปีนหรือไม่ปฎบตตามฟ้อ ©๒ หรอฟ้อ *๔ หรอฟ้อ &๔ หรอฟ้อ ๒0 ก้องระวางโทษ 
ปรบไมไกํนห้าพนบาท

ฟ้อ ๒๗ ผู้มหนาท็;สิยภาที่ผู้ใดไม่ยบแบบรายการภาที่เที่ปีหสิกเล่ียงหรือ พยายามหสิก;ล่ียงการ 
เสิยกาท่ี ก้องระวางโทษฟ้าคุกไปัเกบหกเก้อน หรือป?บไม่เกนหบงหม่ืนบาท หรืฬ ่งฟ ้า ท็งป!ป

ฟ้อ ๒๘ ผู้โดแอังฟ้อดวามอันเป็นเท็จ หรอกอบส่าถามก้วยก้อยส่าอับเป็นเท็จ หรอนาพยาน 
หอักฐานเท็จมาแลดง หรือมื่นปัญชหรือเอกสารอันเป็นเท็จ เท่ีอหสิกเลี่ยงหรือพยายามหสิกเล่ียงการเสิยภาที่ ก้อง 
ระวางโทบฟ้าคุกไม่เกนหก;ก้อน หรือปรบไม่เกนหม่ืงหม่ืนบาท หรือท๊ังฟ้าท่ีงป?บ

ฟ้อ ๒๙ บรรดาฟ้อบัญญกิท่ี!หยกเลกตามฟ้อ ๓ แห่งฟ้อปัญญก้น้ีไห้อังคงใฟ้ปังก้บไก้ฟ้อไปเฉพาะ 
ในการปฐบคจดเกํบภาที่ท็ก้างอยู้ หรือท่ีท่ีงฟ้าระกอนวนท่ีฟ้อปัญชุ่)ดน้ีไฟ้ปังคบ

ฟ้อ * 0  บรรดาประภาค รฺะเท ี่ยบ หรือฟ้า#งหออกตามฟ้อปัญฟ้เตที่ไห้ยกเสิกตามฟ้อ ๓ 
แห่งฟ้อปัญ;{[ตนี้ไห้คงไชปังก้บไก้ฟ้อไปเที่ยงเห'าที่ไม่ชั่ตหรือแอังกบฟ้อปัญญดนี้ ที่งนี้ จบกว่าจะใก้มประกาศ

หมวด 40
บหก่าหบตโทษ

ทนกด 6๒
บทเอพาะกาล

ระเป็ยบ หรือคา#งห๋ีออกตามฟ้อบญญฅน้ีไฟ้ปังก้บ

ประกาศ ญ วบท่ี ^ 1ก้อน พ.*. ๒๔๔๗

3-

(นายบุใ]ตาร มะหา)
บาย กองฟ้การบรืหารส่วนฬัหวตยะลา

เหนใ)อบ

ว ^ .

(นายเดจ?ฐ สินก้รื)
ผู้ว่าราชกา รจงหวด ยะลา


