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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีปายออกจากประมวลรัษฎากร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดัง
ตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2511 เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกหมวด 5 ภาษีปาย ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร
บรรดา บท กฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในประราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราช
บัญญัตินี้ ใหใช พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกา ใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูและของกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล
บรรดาอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํานายหนาที่ของรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
ความในมาตรา 5 ถูกยกเลิกและใหความใหมแทนแลวโดยมาตรา 3 แหง พ.ร.บ.ภาษีปาย (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
มาตรา5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษี
ปายไมเกินอัตราที่กําไดนไวในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนี้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้
“ปาย” หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือ
โฆษณาการคาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก
จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น
มีความเพิ่มเติมระหวางบทนิยาม “ปาย” และ “ป” โดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ภาษีปาย (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาท สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ องค
การปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
“เขตราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา
1. เขตเทศบาล
2. เขตสุขาภิบาล
3. เขตองคการบริหารสวนจังหวัด
4. เขตกรุงเทพมหานคร

5. เขตเมืองพัทยา
6. เขตองคการปกครองทองถิ่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา
1. นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
2. ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล
3. ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
4. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
5. ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
6. หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับใน
เขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
“ป” หมายความวา ปปฏิทิน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ความในมาตรา 7 ถูกยกเลิก และใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 7 ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรก ใหเสียภาษีปาย ตั้งแตวัน
เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นป และใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึง
งวดสุดทายของป ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้
การคํานวณพื้นที่ปาย ใหคํานวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย (6) และ (7) ทายพระราชบัญญัตินี้
การคํานวณพื้นที่ภาษีปาย ใหคํานวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย(6) และ (7) ทายพระราชบัญญัตินี้
ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกินสองตารางเมตร ตองมีชื่อและที่อยูของเจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่
มึมขวาดานลางของปาย และใหขอความดังกลาวไดรับการยกเวนภาษีปายตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฏกระทรวง

มาตรา 8 เจาของปายไมตองเสียภาษีปายสําหรับปายดังตอไปนี้
1. ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ
2. ปายที่แสดงไวที่สินคาหรือที่สิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา
3. ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว
ความใน (4) และ (5) ของมาตรา 8 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

4. ปายที่แสดงไวที่คนหรือสัตว
5. ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเปนที่รโหฐาน ทั้งนี้เพื่อหาราย
ได และ แตละปายมีพื้นที่ไมเกินกําหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถึงปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย”
6. ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
7. ปายขององคกร ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และหนวย
งานที่นํารายไดสงรัฐ
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 ที่แสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น”
10. ปายของผูประกอบการเกษตร ซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
11. ปายของวัด หรือ ผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
12. ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ
13. ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในมาตรา 9 และ มาตรา 10 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา 8 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 9 ภาษีปายที่เก็บในเขตราชการสวนทองถิ่นใด ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นนั้น
มาตรา 10 ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา 11 การสงคําสั่งเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสืออื่นใหแกบุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือเวลาทําการของผูรับ
2. ใหสง สถานการคา สถานประกอบกิจการหรือที่อยูอาศัยของผูรับ โดยจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได
ถาไมพบผูรับ ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือที่อยูอาศัยของผูรับใหสงแกผูบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูหรือทํางาน ณ
สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือที่อยูอาศัยของผูนั้น
ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือนั้นไวในที่เห็นไดงาย ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู
อาศัยของผูนั้น หรือลงประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองฉบับ เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีนั้นแลว และ เวลาไดลวงพนไปไม
นอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ปฏิบัติการ ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว
หมวด 2
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย
มาตรา 12 ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ภายในเดือนมีนาคมของป
ในกรณีที่เจาของปายอยูนอกประเทศ ใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศไทยมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย
มาตรา 13 ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคนสาบสูญ เปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัด
การมรกด ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวาจะเปนทายาทหรือผูอื่น ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี มีหนาที่ปฏิบัติการ
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 และมีพื้นที่ ขอความ ภาพ และเครื่องหมายอยางเดียวกับปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายแลว
3. เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสียภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษี
ปายเพิ่มขึ้น
ใหเจาของปายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ติดตั้งหรือแสดง
ปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลง แกไขขอความ ภาพ หรือ เครื่องหมายในปายเดิม แลวแตกรณี
มาตรา 14 ทวิ ปายตามาตรา 14 (1) ใหเสียภาษีปายตามมาตรา 7
ปายตามมาตรา 14 (2) ใหไดรับยกเวนภาษีเฉพาะปที่ติดตั้งหรือแสดงปาย
ปายตามารตรา 14 (3) ใหเสียภาษีตาม (5) ของบัญชีอัตราปายทายพระราชบัญญัตินี้ ถาเปนปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขขอความ ภาพ
และ เครื่องหมายทั้งหมดใหเสียภาษีปายตามมาตรา 7
มาตรา 15ใหเจาของปายหรือผูซึ่งเจาของปายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ดังตอไป
นี้
1. สํานักงานหรือที่วาการของราชการสวนทองถิ่นที่ปายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยูในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
2. สํานักงานหรือที่วาการของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะไดกระทําในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
3. สถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณาใหทราบเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันประกาศหรือโฆษณา
มาตรา 16 ในกรณีที่มีการโดนปาย ใหผูรับโอนแจงการับโอนเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันรับ
โอน
หมวด 3
การประเมินภาษีปายและการชําระภาษีปาย

ความในมาตรา 17 และ 18 และมาตรา 19 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 17 ใหพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปายตามหลักเกณฑการคํานวนภาษีปายทกําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีปาย (6) และ
(7) ทายพระราชบัญญัตินี้ และตามอัตราภาษีปายที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวแจงการประเมิณเปนหนังสือไปยังเจาของปาย
มาตรา 18 ในกรณีที่ปรากฎแกพนักงานเจาหนาที่วาไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการสําหนรับภาษีปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไม
อาจหาตัวเจาของปายนั้นได ใหถือวาผูครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นได ใหถือวาเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ และใหพนักงานเจาหนาที่แจงการ
ประเมินภาษีปายเปนหนังสือไปยังบุคคลดังกลาว
มาตรา19 ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ชําระภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ ร สถานที่ที่ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรือ ณ
สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และใหถือวาวันที่ชําระภาษีตอพนักงาน
เจาหนาที่เปนวันชําระภาษีปาย
การชําระภาษีปายจะกระทําโดยวิธีการสงธนานัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคาร ที่สั่งจายเงินใหแกราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือสงโดยวิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดแทนการชําระตอพนักงานเจา
หนาที่ก็ได และใหถือวาวันที่ไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย”
มีความเพิ่มขึ้นเปน มาตรา 19 ทวิ และ มาตรา 19 ตรี โดยมาตรา 11 แหง พ.ร.บ. (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 19 ทวิ ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไป ผูมีหนาที่เสียภาษีปายจะขอผอนชําระเปนสามงวด งวด
ละเทาๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง
การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหชําระงวดที่หนึ่งกอนครบเวลากําหนดเวลาชําระภาษี ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง งวดที่สอง
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่หนึ่ง และ งวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง
ถาผูขอผอนชําระภาษีปายงวดหนึ่งงวดใดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ใหหมดสิทธิที่จะขอผอนชําระภาษีและใหนํา
มาตรา 25 (3) มาใชบังคับสําหรับงวดที่ยังมิไดชําระ

มาตรา 19 ตรี ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปาย แสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบการคา หรือ ประกอบ
กิจการ”
มาตรา 20 ภาษีปายจํานวนใดที่พนักงานเจาหนาที่ไดแจงการประเมินแลว ถามิไดชําระภายในเวลาที่กําหนดใหถือเปนภาษีปาย
คางชําระ
ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 21 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลว โดยมาตรา 12 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 21 ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูมีหนาที่ตองเสีย
ภาษีปายที่คางชําระ เพื่อนําเงินมาชําระคาภาษีปาย คาธรรมเนียม และคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด
การยึดทรัพยสินจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระภาษีปายที่คางชําระภายในกรําหนด
ไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่รับหนังสือนั้น
การขายทอดตลาดทรัพยสิน จะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาอุทธรณ ตามมาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 หรือ มาตรา 33 เวนแตทรัพย
สินนั้นจะเปนของเสียงาย
วิธีการยึด อายัด แบะ ขายทอดตลาดทรัพยสิน เพื่อใหไดรับภาษีปายที่คางชําระ ใหนําวิธีการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 22 เงินที่ไดจาการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระ
เปนคาภาษีปาย ถายังมีเงินเหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของทรัพยสินนั้น
ความในมาตรา 23 และ มาตรา 24 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลว โดยมาตรา 13แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

มาตรา23 เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งแลว ถาไดมีการชําระภาษีปายที่คางชําระ คาธรรมเนียม
และคาใชจายในการยึด หรืออายัดทรัพยสินโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาดใหผูบริหารทองถิ่น หรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายสั่ง
ถอนการยึดหรืออายัดนั้น

มาตรา 24 ผูใดเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสีย หรือเสียเกินกวาที่ควรตองเสีย ผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน
การขอรับเงินคืน ใหยื่นคํารองตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย ภายในหนึ่งปนับแตวันที่เสียภาษีปาย ใน
การนี้ใหผูยื่นคํารองสงเอกสารหลักฐานหรือคําชี้แจงใดๆ ประกอบคํารองดวย
เมื่อผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย เห็นวาผูยื่นคํารองมีสิทธิ์ไดรับเงินคืนใหสั่งคืนเงินใหโดยเร็ว และแจง
ใหผูยื่นคํารองทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจง
การกระทําใดๆ เพื่อใหเสียภาษีปายนอยลงกวาที่ไดเสียไปแลวใหมีผลเมื่อเริ่มตนปภาษีปาย”
หมวด 4
เงินเพิ่ม
มาตรา 25 ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายเสียเงินเพิ่ม นอกจากเงินที่ตองเสียภาษีปายในกรณีและอัตราดังตอไปนี้
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณี
ที่เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย กอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้น ใหเสียเงินเพิ่ม
รอยละหาของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสียภาษีปายลดนอยลงใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของ
ภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตอง กอนที่พนักงานเจา
หนาที่แจงการประเมิน
ความใน (3) ของมาตรา 25 ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลว โดยมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

3. ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนให
นับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมใหนําเงินเพิ่มเติม (1) และ (2) มาคํานวณ เปนเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี
มาตรา 26 เงินเพิ่มตามมาตรา 25 ใหถือวาเปนภาษีปาย

หมวด 5
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา 27 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
1. เขาไปในสถานที่ประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดของผูมีหนาที่เสียภาษีปายหรือบริเวณที่ตอเนื่องกับ
สถานที่ดังกลาว หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีปาย ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลา
ทําการ เพื่อตรวจสอบวาผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม
2. ออกคําสั่งเปนหนังสือ เรียกผูมีหนาที่เสียภาษีปายมาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีปาย มาตรวจสอบ
ภายในกําหนดเวลาอันสมควร
มาตรา 28 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบกําหนดที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 เมื่อปรากฎวาเจาของปายมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงการประเมินยอนหลังไดไมเกินหาปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน
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 ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ไดรับแจงการประเมินภาษีปาย แลวเห็นวาการปรเมินนั้นไมถูกตองมีสิทธิอุทธรณการ
ประเมินตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิณ
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชําระภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น

มาตรา 31 เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณ
มาใหถอยคําเพิ่มเติม หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาได
ถาผูอุทธรณไมยื่นอุทธรณภายในสามสิบวันตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง ไมปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีอาจํานวจยกอุทธรณนั้นเสียได
มาตรา 32 ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จพายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ และแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดทําการประเมินโดยเร็ว
มาตรา 33 ผูอุทธรณมีสิทธิ์อุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่น หรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายโดยฟองเปนคดีตอ
ศาลภายในสามสิบวันนับแตยันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ เวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณตามมาตรา 31 วรรคสอง
การฟองคดีตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่บัญญัติไวในมาตรา 30 แลว”
มีความเพิ่มขึ้นเปนมาตรา 33 ทวิ โดยมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 33 ทวิ ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณถึงที่สุด ใหคืนเงินคาภาษีปายใหแกผูอุทธรณ ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งบริหาร
ทองถิ่นมอบหมาย แจงใหผูอุทธรณทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจง”
หมวด 7
บทกําหนดโทษ
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 ใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยาน
หลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึง
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 35 ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท

มาตรา 35 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่ทําความ
ผิด
มาตรา 36 ผูใดไมแจงการรับโอนปายตามมาตรา 16 หรือไมแสดงการเสียภาษีปายตามมาตรา 19 ตรีตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่ง
พันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 37 ผูใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 27 (1) หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่ง
สั่งตามมาตรา 27 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 38 ในกรณีมีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายเห็นวาเปน
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจําคุก หรือปรับและโทษจําคุกไมเกินหกเดือนใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจเปรียบเทียบสถาน
เดียวไดในกรณี ดังตอไปนี้
1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบ
2. ในเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายของแตละ
เขต เปนมีอํานาจเปรียบเทียบ
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามที่เปรียบเทียบในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีตอไป
มาตรา 39 เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดของราชการทองถิ่นนั้น
มีความเพิ่มขึ้นเปน 39 ทวิ โดยมาตรา 38 แหง พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2534 ดังตอไปนี้

มาตรา 39 ทวิ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผู
แทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น”
บทเฉพาะกาล
มาตรา 40 บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา 3 ใหคงใชบังคับไดในการเก็บภาษีปายจํานวนปตางๆ กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 84 ตอนที่ 114 (ฉบับพิเศษ) หนา 6 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2510)
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 107 ตอนที่ 240 (ฉบับพิเศษ) หนา 6 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2534)

บัญชีอัตราภาษีปาย
1. ปายที่มีอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา 10 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
2. ปายที่มีอักษรไทยกับอักษรตางประเทศ ใหคิดอัตรา 100 บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร
และหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น
3. ปายดังตอไปนี้

ก. ปายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพ
หรือเครื่องใดหรือไม
ข. ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมด
อยูใตหรือตํ่ากวาอักษรตางประเทศ
4. ปายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเปนขอความเครื่องหมายหรือภาพอื่นได โดย
เครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใดๆ ใหคิดอัตราภาษีตามจํานวนขอความเครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่ขอความ เครื่อง
หมาย หรือภาพปรากฎอยูในปาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถายังไมไดออกกฎกระทรวงใหคิด
อัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีปายนี้
5. ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขตามมาตรา 14 (3) ใหคิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีที่เพิ่ม
ขึ้น
6. พื้นที่ของปายไมวาจะมีรูปรางหรือลักษณะอยางไร ใหคํานวณดังนี้
ก. ถาเปนปายที่มีขอบเขตกําหนดได ใหเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาวที่สุดของขอบเขตปายเปนตารางเซนติเมตร
ข. ถาเปนปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได ใหถือวาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่อยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดสวน
กวางที่สุดและยาวที่สุด แลวคํานวณตาม (ก)
7. ปายตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เมื่อ ค
ก. ถามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของหารายตารางเซนติเมตร ใหนับเปนหารอยตารางเซนติเมตร ถาไมเกินกึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง
ข. ถามีอัตราที่ตองเสียภาษีตํ่ากวาปละ 200 บาท ใหเสียภาษีปายละ 200 บาท

