
                    พระราชบัญญัติ
ภาษปีาย พ.ศ. 2510
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร.

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

                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
                โดยท่ีเปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีปายออกจากประมวลรัษฎากร
                 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดัง
ตอไปนี้
                 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510”
                 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2511 เปนตนไป
                 มาตรา 3 ใหยกเลิกหมวด 5 ภาษีปาย ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร
                 บรรดา บท กฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในประราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราช
บัญญัตินี้ ใหใช   พระราชบัญญัตินี้แทน



                 มาตรา 4 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกา ใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูและของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล
บรรดาอํ านาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํ านายหนาท่ีของรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
                  ความในมาตรา 5 ถูกยกเลิกและใหความใหมแทนแลวโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.ภาษีปาย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                 มาตรา5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับใหมีอํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดอัตราภาษี
ปายไมเกินอัตราท่ีกํ าไดนไวในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้ และกํ าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
                 กฎกระทรวงนี้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”

หมวด 1
บททั่วไป

                 มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
                 “ปาย” หมายความวา ปายแสดงชื่อ ย่ีหอ หรือเคร่ืองหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือ
โฆษณาการคาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวยอักษรภาพ หรือเคร่ืองหมายที่เขียน แกะสลัก
จารึก หรือทํ าใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน
                    มีความเพิ่มเติมระหวางบทนิยาม “ปาย” และ “ป” โดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ภาษีปาย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                  “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาท สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ องค
การปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศ กํ าหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้
                  “เขตราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา
                    1. เขตเทศบาล
                           2. เขตสุขาภิบาล
                    3. เขตองคการบริหารสวนจังหวัด
                     4. เขตกรุงเทพมหานคร



                     5. เขตเมืองพัทยา
                      6. เขตองคการปกครองทองถ่ินท่ีรัฐมนตรีประกาศกํ าหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน
                   “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา

1. นายกเทศมนตรี สํ าหรับในเขตเทศบาล
2. ประธานกรรมการสุขาภิบาล สํ าหรับในเขตสุขาภิบาล
3. ผูวาราชการจังหวัด สํ าหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
4. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สํ าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
5. ปลัดเมืองพัทยา สํ าหรับในเขตเมืองพัทยา
6. หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอื่น ท่ีรัฐมนตรีประกาศกํ าหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน สํ าหรับใน

เขตราชการสวนทองถ่ินนั้น
                 “ป” หมายความวา ปปฏิทิน
                 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
                   ความในมาตรา 7 ถูกยกเลิก และใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                 มาตรา 7 ใหเจาของปายมีหนาท่ีเสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายท่ีเร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปแรก ใหเสียภาษีปาย ตั้งแตวัน
เร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นป และใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดท่ีติดตั้งปายจนถึง
งวดสุดทายของป ท้ังนี้ ตามอัตราท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินอัตราท่ีกํ าหนดในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้
                 การคํ านวณพื้นท่ีปาย ใหคํ านวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย (6) และ (7) ทายพระราชบัญญัตินี้
                 การคํ านวณพื้นท่ีภาษีปาย ใหคํ านวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย(6) และ (7) ทายพระราชบัญญัตินี้
ปายท่ีติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น และมีพื้นท่ีเกินสองตารางเมตร ตองมีชื่อและท่ีอยูของเจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่
มึมขวาดานลางของปาย และใหขอความดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีปายตามหลักเกณฑท่ีกํ าหนดในกฏกระทรวง



                  มาตรา 8 เจาของปายไมตองเสียภาษีปายสํ าหรับปายดังตอไปนี้
1. ปายท่ีแสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
2. ปายท่ีแสดงไวท่ีสินคาหรือท่ีสิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา
3. ปายท่ีแสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนคร้ังคราว

                          ความใน (4) และ (5) ของมาตรา 8 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
4. ปายท่ีแสดงไวท่ีคนหรือสัตว
5. ปายท่ีแสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเปนท่ีรโหฐาน ท้ังนี้เพื่อหาราย

ได และ แตละปายมีพื้นท่ีไมเกินกํ าหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึงปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย”
6. ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
7. ปายขององคกร ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และหนวย

งานที่นํ ารายไดสงรัฐ
8. ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ และ

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
                       ความใน (9) ของมาตรา 8 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 7 แหง พ.ร.บฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                9.  ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดม
ศึกษา ท่ีแสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น”
               10.  ปายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
               11.  ปายของวัด หรือ ผูดํ าเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
               12.  ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ
               13. ปายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
                ความในมาตรา 9 และ มาตรา 10 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 8 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้



                  มาตรา 9 ภาษีปายท่ีเก็บในเขตราชการสวนทองถ่ินใด ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินนั้น
                  มาตรา 10 ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํ านาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”
                  มาตรา 11 การสงคํ าสั่งเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนใหแกบุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือเวลาทํ าการของผูรับ
2.  ใหสง สถานการคา สถานประกอบกิจการหรือท่ีอยูอาศัยของผูรับ โดยจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได

                    ถาไมพบผูรับ ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอาศัยของผูรับใหสงแกผูบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูหรือทํ างาน ณ
สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอาศัยของผูนั้น
                     ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือนั้นไวในท่ีเห็นไดงาย ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยู
อาศัยของผูนั้น หรือลงประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองฉบับ เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีนั้นแลว และ เวลาไดลวงพนไปไม
นอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีปฏิบัติการ ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว

หมวด 2
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย

                 มาตรา 12 ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกํ าหนด
ภายในเดือนมีนาคมของป
                ในกรณีท่ีเจาของปายอยูนอกประเทศ ใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศไทยมีหนาท่ีย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย
                มาตรา 13 ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคนสาบสูญ เปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัด
การมรกด ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวาจะเปนทายาทหรือผูอ่ืน ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี มีหนาท่ีปฏิบัติการ
ตามมาตรา 12 แทนเจาของปาย
                  ความในมาตรา 14 และ มาตรา 15 ถูกยกเบิกและใชความใหมแทนมาตรา 9 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2534 ดังตอไปนี้
               มาตรา14 เจาของปายผูใด



1. ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม
2. ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิม และมีพื้นท่ี ขอความ ภาพ และเครื่องหมายอยางเดียวกับปายเดิมท่ีไดเสียภาษีปายแลว
3. เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นท่ีปาย ขอความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายบางสวนในปายท่ีไดเสียภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษี

ปายเพิ่มขึ้น
           ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีติดตั้งหรือแสดง
ปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือ เคร่ืองหมายในปายเดิม แลวแตกรณี
                มาตรา 14 ทวิ ปายตามาตรา 14 (1) ใหเสียภาษีปายตามมาตรา 7
                 ปายตามมาตรา 14 (2) ใหไดรับยกเวนภาษีเฉพาะปท่ีติดตั้งหรือแสดงปาย
                ปายตามารตรา 14 (3) ใหเสียภาษีตาม (5) ของบัญชีอัตราปายทายพระราชบัญญัตินี้ ถาเปนปายท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขขอความ ภาพ
และ เคร่ืองหมายทั้งหมดใหเสียภาษีปายตามมาตรา 7
                 มาตรา 15ใหเจาของปายหรือผูซึ่งเจาของปายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานที่ดังตอไป
นี้

1. สํ านักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถ่ินท่ีปายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยูในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น
2. สํ านักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะไดกระทํ าในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น
3. สถานที่อ่ืนท่ีผูบริหารทองถ่ินกํ าหนด โดยประกาศหรือโฆษณาใหทราบเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันประกาศหรือโฆษณา

                  มาตรา 16 ในกรณีท่ีมีการโดนปาย ใหผูรับโอนแจงการับโอนเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันรับ
โอน

หมวด 3
การประเมินภาษีปายและการชํ าระภาษีปาย



                    ความในมาตรา 17 และ 18 และมาตรา 19 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                  มาตรา 17 ใหพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีปายตามหลักเกณฑการคํ านวนภาษีปายทกํ าหนดไวในบัญชีอัตราภาษีปาย (6) และ
(7) ทายพระราชบัญญัตินี้ และตามอัตราภาษีปายท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวงแลวแจงการประเมิณเปนหนังสือไปยังเจาของปาย
                  มาตรา 18 ในกรณีท่ีปรากฎแกพนักงานเจาหนาท่ีวาไมมีผูย่ืนแบบแสดงรายการสํ าหนรับภาษีปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไม
อาจหาตัวเจาของปายนั้นได ใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นได ใหถือวาเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร หรือท่ีดินท่ีปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายตามลํ าดับ และใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงการ
ประเมินภาษีปายเปนหนังสือไปยังบุคคลดังกลาว
                  มาตรา19 ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย ชํ าระภาษีปายตอพนักงานเจาหนาท่ี ร สถานที่ท่ีไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรือ ณ
สถานที่อ่ืนใดที่พนักงานเจาหนาท่ีกํ าหนด ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน และใหถือวาวันท่ีชํ าระภาษีตอพนักงาน
เจาหนาท่ีเปนวันชํ าระภาษีปาย
                 การชํ าระภาษีปายจะกระทํ าโดยวิธีการสงธนานัติหรือต๋ัวแลกเงินของธนาคาร ท่ีสั่งจายเงินใหแกราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ
ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือสงโดยวิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนดแทนการชํ าระตอพนักงานเจา
หนาท่ีก็ได และใหถือวาวันท่ีไดทํ าการสงดังกลาวเปนวันชํ าระภาษีปาย”
                     มีความเพิ่มขึ้นเปน มาตรา 19 ทวิ และ มาตรา 19 ตรี โดยมาตรา 11 แหง พ.ร.บ. (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                   มาตรา 19 ทวิ ถาภาษีปายท่ีตองชํ าระมีจํ านวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายจะขอผอนชํ าระเปนสามงวด งวด
ละเทาๆ กันก็ได โดยแจงความจํ านงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอนครบกํ าหนดเวลาชํ าระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง
                    การผอนชํ าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหชํ าระงวดที่หนึ่งกอนครบเวลากํ าหนดเวลาชํ าระภาษี ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง งวดท่ีสอง
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายท่ีตองชํ าระงวดที่หนึ่ง และ งวดท่ีสามภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายท่ีตองชํ าระงวดที่สอง
                    ถาผูขอผอนชํ าระภาษีปายงวดหนึ่งงวดใดภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหหมดสิทธิท่ีจะขอผอนชํ าระภาษีและใหนํ า
มาตรา 25 (3) มาใชบังคับสํ าหรับงวดที่ยังมิไดชํ าระ



                   มาตรา 19 ตรี ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปาย แสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ ท่ีเปดเผยในสถานที่ประกอบการคา หรือ ประกอบ
กิจการ”
                   มาตรา 20 ภาษีปายจํ านวนใดที่พนักงานเจาหนาท่ีไดแจงการประเมินแลว ถามิไดชํ าระภายในเวลาที่กํ าหนดใหถือเปนภาษีปาย
คางชํ าระ
                     ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 21 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลว โดยมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                  มาตรา 21 ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํ านาจออกคํ าสั่งเปนหนังสือใหยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูมีหนาท่ีตองเสีย
ภาษีปายท่ีคางชํ าระ เพื่อนํ าเงินมาชํ าระคาภาษีปาย คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกํ าหนด
                   การยึดทรัพยสินจะกระทํ าไดตอเมื่อไดสงคํ าเตือนเปนหนังสือใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายชํ าระภาษีปายท่ีคางชํ าระภายในกรํ าหนด
ไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีรับหนังสือนั้น
การขายทอดตลาดทรัพยสิน จะกระทํ ามิไดในระหวางระยะเวลาอุทธรณ ตามมาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 หรือ มาตรา 33 เวนแตทรัพย
สินนั้นจะเปนของเสียงาย
วิธีการยึด อายัด แบะ ขายทอดตลาดทรัพยสิน เพื่อใหไดรับภาษีปายท่ีคางชํ าระ ใหนํ าวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช
บังคับโดยอนุโลม
                  มาตรา 22 เงินท่ีไดจาการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชํ าระ
เปนคาภาษีปาย ถายังมีเงินเหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของทรัพยสินนั้น
                    ความในมาตรา 23 และ มาตรา 24 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลว โดยมาตรา 13แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                  มาตรา23 เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งแลว ถาไดมีการชํ าระภาษีปายท่ีคางชํ าระ คาธรรมเนียม
และคาใชจายในการยึด หรืออายัดทรัพยสินโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาดใหผูบริหารทองถ่ิน หรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายสั่ง
ถอนการยึดหรืออายัดนั้น



                  มาตรา 24 ผูใดเสียภาษีปายโดยไมมีหนาท่ีตองเสีย หรือเสียเกินกวาท่ีควรตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน
                  การขอรับเงินคืน ใหย่ืนคํ ารองตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีเสียภาษีปาย ใน
การนี้ใหผูย่ืนคํ ารองสงเอกสารหลักฐานหรือคํ าชี้แจงใดๆ ประกอบคํ ารองดวย
                  เมื่อผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย เห็นวาผูย่ืนคํ ารองมีสิทธิ์ไดรับเงินคืนใหสั่งคืนเงินใหโดยเร็ว และแจง
ใหผูย่ืนคํ ารองทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับแจง
                 การกระทํ าใดๆ เพื่อใหเสียภาษีปายนอยลงกวาท่ีไดเสียไปแลวใหมีผลเมื่อเร่ิมตนปภาษีปาย”

หมวด 4
เงินเพิ่ม

                 มาตรา 25 ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินท่ีตองเสียภาษีปายในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
1. ไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กํ าหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของจํ านวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณี

ท่ีเจาของปายไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย กอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่ม
รอยละหาของจํ านวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย

2. ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทํ าใหจํ านวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของ
ภาษีปายท่ีประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีท่ีเจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตอง กอนท่ีพนักงานเจา
หนาท่ีแจงการประเมิน

                         ความใน (3) ของมาตรา 25 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลว โดยมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
3. ไมชํ าระภาษีปายภายในเวลาที่กํ าหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของจํ านวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนให

นับเปนหนึ่งเดือน ท้ังนี้ไมใหนํ าเงินเพิ่มเติม (1) และ (2) มาคํ านวณ เปนเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี
  มาตรา 26 เงินเพิ่มตามมาตรา 25 ใหถือวาเปนภาษีปาย



หมวด 5
พนักงานเจาหนาที่

                     มาตรา 27 ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจดังตอไปนี้
1. เขาไปในสถานที่ประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดของผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายหรือบริเวณท่ีตอเนื่องกับ

สถานที่ดังกลาว หรือสถานที่ท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีปาย ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลา
ทํ าการ เพื่อตรวจสอบวาผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม

2. ออกคํ าสั่งเปนหนังสือ เรียกผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายมาใหถอยคํ า หรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีปาย มาตรวจสอบ
ภายในกํ าหนดเวลาอันสมควร

                      มาตรา 28 ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีแสดงบัตรประจํ าตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจํ าตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบกํ าหนดที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
                      มาตรา 29 เมื่อปรากฎวาเจาของปายมิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจแจงการประเมินยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน

หมวด 6
การอุทธรณ

                          ความในมาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 และ มาตรา 33 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลว โดยมาตรา 15 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2)
พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                      มาตรา 30 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายท่ีไดรับแจงการประเมินภาษีปาย แลวเห็นวาการปรเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณการ
ประเมินตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิณ
                      การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกํ าหนด
                      การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชํ าระภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน



                     มาตรา 31 เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ ผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณ
มาใหถอยคํ าเพิ่มเติม หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาได
ถาผูอุทธรณไมย่ืนอุทธรณภายในสามสิบวันตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไมยอมใหถอยคํ า หรือไมยอมสงเอกสาร
หรือหลักฐานที่เก่ียวของโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายมีอาจํ านวจยกอุทธรณนั้นเสียได
                       มาตรา 32 ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จพายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ และแจงคํ าวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และ พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งไดทํ าการประเมินโดยเร็ว
                       มาตรา 33 ผูอุทธรณมีสิทธิ์อุทธรณคํ าวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ิน หรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายโดยฟองเปนคดีตอ
ศาลภายในสามสิบวันนับแตยันท่ีไดรับแจงคํ าวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีท่ีเปนการยกอุทธรณตามมาตรา 31 วรรคสอง
                       การฟองคดีตามวรรคหนึ่ง จะกระทํ าไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 30 แลว”
                      มีความเพิ่มขึ้นเปนมาตรา 33 ทวิ โดยมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
                      มาตรา 33 ทวิ ในกรณีท่ีมีคํ าวินิจฉัยอุทธรณถึงท่ีสุด ใหคืนเงินคาภาษีปายใหแกผูอุทธรณ ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งบริหาร
ทองถ่ินมอบหมาย แจงใหผูอุทธรณทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับแจง”

หมวด 7
บทกํ าหนดโทษ

               ความในมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลว โดยมาตรา 17 แหง พ.ร.บ. (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2354 และมีความเพิ่มขึ้นเปนมาตรา 35 ทวิ ดังตอไปนี้
              มาตรา 34 ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคํ าเท็จ ตอบคํ าถามดวยถอยคํ าอันเปนเท็จ หรือนํ าพยาน
หลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึง
หาหมื่นบาท หรือท้ังจํ าท้ังปรับ
              มาตรา 35 ผูใดจงใจไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท



             มาตรา 35 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่ทํ าความ
ผิด
               มาตรา 36 ผูใดไมแจงการรับโอนปายตามมาตรา 16 หรือไมแสดงการเสียภาษีปายตามมาตรา 19 ตรีตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่ง
พันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
               มาตรา 37 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 27 (1) หรือไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่ง
สั่งตามมาตรา 27 (2) ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือท้ังจํ าท้ังปรับ
               มาตรา 38 ในกรณีมีผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายเห็นวาเปน
ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจํ าคุก หรือปรับและโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือนใหผูบริหารทองถ่ินมีอํ านาจเปรียบเทียบสถาน
เดียวไดในกรณี ดังตอไปนี้

1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนผูมีอํ านาจ
เปรียบเทียบ

2. ในเขตราชการสวนทองถ่ินอื่นยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายของแตละ
เขต เปนมีอํ านาจเปรียบเทียบ

เมื่อผูตองหาไดชํ าระเงินคาปรับตามที่เปรียบเทียบในสามสิบวัน นับแตวันท่ีมีการเปรียบเทียบใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชํ าระเงินคาปรับภายในกํ าหนดเวลาดังกลาวใหดํ าเนินคดีตอไป
                 มาตรา 39 เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการทองถ่ินนั้น
                   มีความเพิ่มขึ้นเปน 39 ทวิ โดยมาตรา 38 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้



                 มาตรา 39 ทวิ ในกรณีท่ีผูกระทํ าความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผู
แทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสํ าหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทํ า
ความผิดของนิติบุคคลนั้น”

บทเฉพาะกาล
                 มาตรา 40 บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา 3 ใหคงใชบังคับไดในการเก็บภาษีปายจํ านวนปตางๆ กอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

                                                                                                                                                   ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
                                                                                                                                                          จอมพล ถนอม กิตติขจร
                                                                                                                                                                  นายกรัฐมนตรี
                  (ราชกิจจานุเบกษา เลม 84 ตอนท่ี 114 (ฉบับพิเศษ) หนา 6 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2510)
                  (ราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนท่ี 240 (ฉบับพิเศษ) หนา 6 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2534)

บัญชีอัตราภาษีปาย
1. ปายท่ีมีอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา 10 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
2. ปายท่ีมีอักษรไทยกับอักษรตางประเทศ ใหคิดอัตรา 100 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร

และหรือปนกับภาพและหรือเคร่ืองหมายอื่น
3. ปายดังตอไปนี้



ก.   ปายท่ีไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพ
หรือเคร่ืองใดหรือไม
                         ข.   ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมด
อยูใตหรือตํ่ ากวาอักษรตางประเทศ

4. ปายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีขอความ เคร่ืองหมาย หรือภาพท่ีเคลื่อนท่ีหรือเปลี่ยนเปนขอความเครื่องหมายหรือภาพอ่ืนได โดย
เคร่ืองจักรกลหรือโดยวิธีใดๆ ใหคิดอัตราภาษีตามจํ านวนขอความเครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่ขอความ เคร่ือง
หมาย หรือภาพปรากฎอยูในปาย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง ถายังไมไดออกกฎกระทรวงใหคิด
อัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีปายนี้

5. ปายท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขตามมาตรา 14 (3) ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํ านวนเงินภาษีท่ีเพิ่ม
ขึ้น

6. พื้นท่ีของปายไมวาจะมีรูปรางหรือลักษณะอยางไร ใหคํ านวณดังนี้
ก.  ถาเปนปายท่ีมีขอบเขตกํ าหนดได ใหเอาสวนกวางท่ีสุดคูณดวยสวนยาวที่สุดของขอบเขตปายเปนตารางเซนติเมตร
ข.  ถาเปนปายท่ีไมมีขอบเขตกํ าหนดได ใหถือวาตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตสํ าหรับกํ าหนดสวน

กวางท่ีสุดและยาวที่สุด แลวคํ านวณตาม (ก)
7. ปายตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เมื่อ ค

ก.  ถามีเศษเกินก่ึงหนึ่งของหารายตารางเซนติเมตร ใหนับเปนหารอยตารางเซนติเมตร ถาไมเกินก่ึงหนึ่งใหปดท้ิง
ข.   ถามีอัตราท่ีตองเสียภาษีตํ่ ากวาปละ 200 บาท ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท
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