
พระราชบัญญัติ 
ภาษีปาย 
พ.ศ.2510 

-------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 
เปนปที่ 22 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีปายออกจากประมวลรัษฎากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาราง  

รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510" 
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2511 เปนตนไป 
*[รก.2510/114/6พ./23 พฤศจิกายน 2510] 
มาตรา 3  ใหยกเลิกหมวด 5 ภาษีปายในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ

แยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
มาตรา 4  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ตามกฎหมายวาดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํานาจหนาที่
ของรัฐมนตรี หรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา 5* ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้กับใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีปายไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนด
กิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
*[มาตรา 5 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 

หมวด 1 
บททั่วไป 

มาตรา 6  ในพระราชบัญญัตินี้ 
"ปาย" หมายความวา ปายแสดงชื่อ ย่ีหอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคาหรือประกอบ

กิจการอื่นเพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพ่ือหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ 
ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 

"ราชการสวนทองถ่ิน"* หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 

*[บทนิยามนี้ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
 
 
 



"เขตราชการสวนทองถ่ิน"* หมายความวา 
(1) เขตเทศบาล 
(2) เขตสุขาภิบาล 
(3) เขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(4) เขตกรุงเทพมหานคร 
(5) เขตเมืองพัทยา 
(6) เขตองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน 
*[บทนิยามนี้ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
"ผูบริหารทองถ่ิน"* หมายความวา 
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(3) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการ

สวนทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
*[บทนิยามนี้ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
"ป" หมายความวา ปปฎิทิน 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 7* ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป  ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดง

ในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันส้ินปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของ
ป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป   ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตอง
ไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้ 

การคํานวณพื้นที่ภาษีปาย ใหคํานวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย (6) และ (7) ทายพระราชบัญญัตินี้ 
ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นและมีพ้ืนที่เกินสองตารางเมตรตองมีชื่อและที่อยูของ

เจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาวไดรับยกเวนภาษีปายตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

*[มาตรา 7 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 8  เจาของปายไมตองเสียภาษีปายสําหรับปายดังตอไปนี้ 
(1) ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
(2) ปายที่แสดงไวที่สินคาหรือที่ส่ิงหุมหอหรือบรรจุสินคา 
(3) ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว 
(4)* ปายที่แสดงไวที่คน หรือสัตว 
(5)* ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง

เปนที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได และแตละปายมีพ้ืนที่ไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึงปายตามกฎหมาย
วาดวยทะเบียนพาณิชย 

(6) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(7) ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ 



(8) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการ 
สหกรณ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(9)* ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้น 

(10) ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
(11) ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
(12) ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
(13) ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
*[ความใน (4)(5)และ(9) ของมาตรา 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 9* ภาษีปายที่เก็บในเขตราชการสวนทองถ่ินใด ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินนั้น 
*[มาตรา 9 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 10* ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
*[มาตรา 10 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 11  การสงคําส่ังเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนใหแกบุคคลใด ใหปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(1) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของผูรับ 
(2) ใหสง ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการหรือที่อยูอาศัยของผูรับ โดยจะสงทางไปรษณียลง

ทะเบียนก็ได 
ถาไมพบผูรับ ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือที่อยูอาศัยของผูรับ ใหสงแกผูบรรลุนิติ

ภาวะแลว ซึ่งอยูหรือทํางาน ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือที่อยูอาศัยของผูนั้น 
ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือนั้นไวในที่เห็นไดงาย ณ สถานการคา สถาน

ประกอบกิจการ หรือที่อยูอาศัยของผูนั้น หรือลงประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองฉบับ เมื่อได
ปฏิบัติตามวิธีนี้แลว และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ปฏิบัติการใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้น
แลว 

หมวด 2 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 

มาตรา 12  ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายตามแบบและวิธี
การที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป 

ในกรณีที่เจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศไทยมีหนาที่ย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีปายแทนเจาของปาย 

มาตรา 13  ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคนสาบสูญ เปนคนไรความสามารถหรือเปนคน
เสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดก ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวาจะเปนทายาทหรือผูอ่ืน ผูจัดการทรัพยสิน 
ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี มีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 12 แทนเจาของปาย 

มาตรา 14* เจาของปายผูใด 
(1) ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
(2) ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิมและมีพ้ืนที่ ขอความ ภาพ และเครื่องหมายอยางเดียวกับ

ปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายแลว 
(3) เปล่ียนแปลงแกไขพ้ืนที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสียภาษีปาย

แลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น 



ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปล่ียนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายในปายเดิม แลวแต
กรณี 

*[มาตรา 14 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 14 ทวิ* ปายตามมาตรา 14 (1) ใหเสียภาษีปายตามมาตรา 7 
ปายตามมาตรา 14 (2) ใหไดรับยกเวนภาษีเฉพาะปที่ติดตั้ง หรือแสดงปาย 
ปายตามมาตรา 14 (3) ใหเสียภาษีตาม (5) ของบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้ ถาเปน

ปายที่เปล่ียนแปลงแกไขขอความ ภาพ และเครื่องหมายทั้งหมดใหเสียภาษีปายตามมาตรา 7 
*[มาตรา 14 ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 15* ใหเจาของปายหรือผูซึ่งเจาของปายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอ

พนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ดังตอไปนี้ 
(1) สํานักงานหรือที่วาการของราชการสวนทองถ่ินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูในเขตราชการ

สวนทองถ่ินนั้น 
(2) สํานักงานหรือที่วาการของราชการสวนทองถ่ินซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะไดกระทําในเขต

ราชการสวนทองถ่ินนั้น 
(3) สถานที่อ่ืนที่ผูบริหารทองถ่ินกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณาใหทราบเปนเวลาไมนอยกวา

สามสิบวันนับแตวันประกาศหรือโฆษณา 
*[มาตรา 15 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 16  ในกรณีที่มีการโอนปาย ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ 

ภายในสามสิบวันนับแตวันรับโอน 

หมวด 3 
การประเมินภาษีปายและการชําระภาษีปาย 

มาตรา 17* ใหพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปายตามหลักเกณฑการคํานวณภาษีปายที่กําหนดไว
ในบัญชีอัตราภาษีปาย (6) และ (7) ทายพระราชบัญญัตินี้และตามอัตราภาษีปายที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวแจงการ
ประเมินเปนหนังสือไปยังเจาของปาย 

*[มาตรา 17 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 18* ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาไมมีผูย่ืนแบบแสดงรายการสําหรับภาษีปาย

ใด  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นได ใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย   
ถาไมอาจหาตัวผูครองครองปายนั้นได ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู   
เปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ   และใหพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมินภาษีปายเปนหนังสือไปยังบุคคล   
ดังกลาว 

*[มาตรา 18 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 19* ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่ไดย่ืนแบบ

แสดงรายการภาษีปายไว หรือ ณ สถานที่อ่ืนใดที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด  ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
การประเมิน และใหถือวาวันที่ชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่เปนวันชําระภาษีปาย 

การชําระภาษีปายจะกระทําโดยวิธีการสงธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินของธนาคารที่ส่ังจายเงินใหแกราช
การสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือสงโดยวิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดแทนการชําระตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได และใหถือวาวันที่ไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย 

*[มาตรา 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 



มาตรา 19 ทวิ* ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะ
ขอผอนชําระเปนสามงวด งวดละเทาๆ กันก็ได  โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบ
กําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง 

การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหชําระงวดที่หนึ่งกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา 19 
วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแตวัน
สุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง 

ถาผูขอผอนชําระภาษีไมชําระภาษีปายงวดหนึ่งงวดใดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหหมดสิทธิ
ที่จะขอผอนชําระภาษี และใหนํามาตรา 25 (3) มาใชบังคับสําหรับงวดที่ยังมิไดชําระ 

*[มาตรา 19 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 19 ตรี* ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่

ประกอบการคาหรือประกอบกิจการ 
*[มาตรา 19 ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 20  ภาษีปายจํานวนใดที่พนักงานเจาหนาที่ไดแจงการประเมินแลว ถามิไดชําระภายในเวลา

ที่กําหนด ใหถือเปนภาษีปายคางชําระ 
มาตรา 21* ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด

ทรัพยสินของผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่คางชําระ เพ่ือนําเงินมาชําระคาภาษีปายคาธรรมเนียมและคาใชจายโดยมิตองขอ
ใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

*[มาตรา 21 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 22  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด หรือ

ขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคาภาษีปาย ถายังมีเงินเหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของทรัพยสินนั้น 
มาตรา 23* เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งแลว ถาไดมีการชําระ

ภาษีปายที่คางชําระ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาด 
ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายสั่งถอนการยึดหรืออายัดนั้น 

*[มาตรา 23 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 24* ผูใดเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิไดรับ

เงินคืน 
การขอรับเงินคืน ใหย่ืนคํารองตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายภายในหนึ่งป

นับแตวันที่เสียภาษีปาย ในการนี้ใหผูย่ืนคํารองสงเอกสาร หลักฐานหรือคําชี้แจงใด ๆ ประกอบคํารองดวย 
เมื่อผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายเห็นวาผูย่ืนคํารองมีสิทธิไดรับเงินคืน ใหส่ัง

คืนเงินใหโดยเร็ว และแจงใหผูย่ืนคํารองทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจง 
การกระทําใดๆ เพ่ือใหเสียภาษีปายนอยลงกวาที่ไดเสียไปแลวใหมีผลเมื่อเริ่มตนปภาษีปาย 

*[มาตรา 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 

หมวด 4 
เงินเพ่ิม 

มาตรา 25  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีปายในกรณีและอัตรา 
ดังตอไปนี้ 

(1) ไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของจํานวนเงิน
ที่ตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีที่เจาของปายไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงให
ทราบถึงการละเวนนั้นใหเสียเงินเพ่ิมรอยละหาของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย 



(2) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลง 
ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของภาษีปายที่ประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษี
ปายใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน 

(3)* ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินที่ตอง
เสียภาษีปาย เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไมใหนําเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาคํานวณเปนเงินเพ่ิมตาม
อนุมาตรานี้ดวย 

*[ความใน (3) ของมาตรา 25 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 26  เงินเพ่ิมตามมาตรา 25 ใหถือวาเปนภาษีปาย  

หมวด 5 
พนักงานเจาหนาที่ 

มาตรา 27  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(1) เขาไปในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายไดของผูมีหนาที่เสียภาษีปาย 

หรือบริเวณที่ตอเนื่องกับสถานที่ดังกลาว หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีปายในระหวางพระอาทิตยขึ้นและ
พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบวาผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
หรือไม 

(2) ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสียภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับ
ภาษีปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

มาตรา 28  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของรองขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 29  เมื่อปรากฏวาเจาของปายมิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือย่ืนแบบแสดงรายการ

ภาษีปายโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงการประเมินยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่
แจงการประเมิน  

หมวด 6 
การอุทธรณ 

มาตรา 30* ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการประเมินนั้น
ไมถูกตอง  มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชําระภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
*[มาตรา 30 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 31* เพ่ือประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ ผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย

อาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณมาใหถอยคําเพ่ิมเติมหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 
ถาผูอุทธรณไมย่ืนอุทธรณภายในสามสิบวันตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก 

ไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูบริหารทองถ่ินหรือ 
ผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได 

*[มาตรา 31 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 



มาตรา 32* ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ   และแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและพนักงาน   
เจาหนาที่ซึ่งไดทําการประเมินโดยเร็ว 

*[มาตรา 32 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 33* ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย

โดยฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณเวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณตาม
มาตรา 31 วรรคสอง 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่บัญญัติไวในมาตรา 30 แลว 
*[มาตรา 33 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 33 ทวิ* ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณถึงที่สุดใหคืนเงินคาภาษีปายใหแกผูอุทธรณ  ใหผูบริหาร

ทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายแจงใหผูอุทธรณทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่    
ไดรับแจง 

*[มาตรา 33 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534]  

หมวด 7 
บทกําหนดโทษ 

มาตรา 34* ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวย
ถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีปาย ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

*[มาตรา 34 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 35* ผูใดจงใจไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึง

หาหมื่นบาท 
*[มาตรา 35 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 35 ทวิ* ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งรอยบาท

เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด 
*[มาตรา 35 ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 36* ผูใดไมแจงการรับโอนปายตามมาตรา 16 หรือไมแสดงการเสียภาษีปายตามมาตรา 19 ตรี 

ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
*[มาตรา 36 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 37* ผูใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 27 (1) หรือไมปฏิบัติตาม

คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา 27 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาท
ถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

*[มาตรา 37 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 38* ในกรณีมีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหาร

ทองถ่ินมอบหมายเห็นวาเปนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุกหรือปรับและโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจเปรียบเทียบสถานเดียวไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพนมหานครหรือผูซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

(2) ในเขตราชการสวนทองถ่ินอื่นยกเวนเขตกรุงเทพมหานครใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหาร
ทองถ่ินมอบหมายของแตละเขต เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 



เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ   
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

*[มาตรา 38 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 39* เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินนั้น 
*[มาตรา 39 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 
มาตรา 39 ทวิ* ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล 

กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

*[มาตรา 39 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534]  

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 40  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา 3 ใหคงใชบังคับไดในการเก็บภาษี
ปายจํานวนปตางๆ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี  



บัญชีอัตราภาษีปาย* 
(1) ปายที่มีอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา 10 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(2) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ

และหรือปนกับภาพและหรือเคร่ืองหมายอื่น 
ใหคิดอัตรา 100 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร 

(3) ปายดังตอไปนี้ ใหคิดอัตรา 200 บาทตอหารอยตารางเซนติเมตร 
 (ก) ปายที่ไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือ

เครื่องหมายใดๆ หรือไม 
(ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวนหรือทั้งหมด

อยูใตหรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ 

  

(4) ปายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีขอความ เครื่องหมาย หรือ 
ภาพที่เคล่ือนที่ หรือเปล่ียนเปนขอความ เครื่องหมาย หรือ
ภาพอื่นได โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใดๆ ใหคิดอัตราภาษี
ตามจํานวนขอความ เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะ
เวลาที่ขอความเครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยูในปาย  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  ถายังไม
ไดออกกฎกระทรวงใหคิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีปายนี้ 

(5) ปายที่เปล่ียนแปลงแกไขตามมาตรา 14 (3)  ใหคิดอัตราตาม 
(1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวนเงินภาษี
ที่เพ่ิมขึ้น 

(6) พ้ืนที่ของปายไมวาจะมีรูปรางหรือลักษณะอยางไร ใหคํานวณ 
ดังนี้ 

  

 (ก) ถาเปนปายที่มีขอบเขตกําหนดไดใหเอาสวนกวางที่สุด
คูณดวยสวนยาวที่สุดของขอบเขตปายเปนตารางเซนติเมตร 
(ข) ถาเปนปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได  ใหถือวาตัวอักษร
ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนด
สวนกวางที่สุดและยาวที่สุด แลวคํานวณตาม (ก) 

  

(7) ปายตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลว   
 (ก) ถามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของหารอยตารางเซนติเมตรใหนับ

เปนหารอยตารางเซนติเมตร ถาไมเกินกึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง 
(ข) ถามีอัตราที่ตองเสียภาษีตํ่ากวาปายละ 200 บาท ใหเสีย

ภาษีปายละ 200 บาท 

  

    
*[บัญชีอัตราภาษีปาย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534] 

------------------------------------------------ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากภาษีปายเปนภาษีของราชการบริหารสวนทองถ่ิน ควรแยกออก
จากประมวลรัษฎากรและมอบใหราชการบริหารสวนทองถ่ิน โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลและสุขาภิบาล เปนผูจัดเก็บ  
จึงตรากฎหมายวาดวยภาษีปายข้ึนโดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
พระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 

มาตรา 19  ใหยกเลิกบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 และใหใชบัญชี
อัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

กฎกระทรวงที่กําหนดอัตราภาษีปายตามบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแก
การเก็บภาษีปายในปถัดจากปที่ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 20  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 ที่ถูกยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 21  ความในมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับเมื่อพน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
------------------------------------------------ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
แลว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการยกเวนภาษี การกําหนดอัตราภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การชําระ
ภาษี การบังคับชําระภาษีคาง การคืนเงินคาภาษี อัตราเงินเพิ่ม และการอุทธรณ ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพ
การณและสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันหรือใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

*[รก.2534/240/26/พ./29 ธันวาคม 2534] 


