
พระราชบัญญัติ 
ภาษีป�าย 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                    

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให!ไว! ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เป+นป,ท่ี ๒๒ ในรัชกาลป-จจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล!าฯ ให!

ประกาศว3า 
  

โดยท่ีเป+นการสมควรแยกกฎหมายเก่ียวกับภาษีป�ายออกจากประมวลรัษฎากร 
  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล!าฯ ให!ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว!โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
ร3างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต3อไปนี้ 

  

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว3า “พระราชบัญญัติภาษีป�าย พ.ศ. ๒๕๑๐” 
  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให!ใช!บังคับต้ังแต3วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป+นต!นไป 
  

มาตรา ๓ ให!ยกเลิกหมวด ๕ ภาษีป�ายในลักษณะ ๒ แห3งประมวลรัษฎากร 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข!อบังคับอ่ืนในส3วนท่ีมีบัญญัติไว!แล!วในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึง

ขัดหรือแย!งกับบทแห3งพระราชบัญญัตินี้ ให!ใช!พระราชบัญญัตินี้แทน 
  

มาตรา  ๔ เ ม่ือได! มีพระราชกฤษฎีกาให! เทศบาลใดอยู3 ในความควบคุม ดูแลของ
กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายว3าด!วยเทศบาล บรรดาอํานาจหน!าท่ีของผู!ว3าราชการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให!เป+นอํานาจหน!าท่ีของรัฐมนตรีหรือผู!ซ่ึงรัฐมนตรีมอบหมาย 

  

มาตรา ๕ ให!รัฐมนตรีว3าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให!มี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีป�ายไม3 เกินอัตราท่ีกําหนดไว!ในบัญชี อัตราภาษีป�ายท!าย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได!ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล!ว ให!ใช!บังคับได! 
 
 
 
  



หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

                    
  

มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ป�าย” หมายความว3า ป�ายแสดงชื่อ ยี่ห!อหรือเครื่องหมายท่ีใช!ในการประกอบการค!าหรือ

ประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได!หรือโฆษณาการค!าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได! ไม3ว3าจะได!แสดงหรือโฆษณาไว!
ท่ีวัตถุใดๆ ด!วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึกหรือทําให!ปรากฏด!วยวิธีอ่ืน 

“ราชการส3วนท!องถ่ิน” หมายความว3า เทศบาล สุขาภิบาล องคIการบริหารส3วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคIการปกครองท!องถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให!เป+นราชการส3วน
ท!องถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เขตราชการส3วนท!องถ่ิน” หมายความว3า 
(๑) เขตเทศบาล 
(๒) เขตสุขาภิบาล 
(๓) เขตองคIการบริหารส3วนจังหวัด 
(๔) เขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) เขตเมืองพัทยา 
(๖) เขตองคIการปกครองท!องถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให!เป+นราชการส3วนท!องถ่ิน 
“ผู!บริหารท!องถ่ิน" หมายความว3า 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ผู!ว3าราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคIการบริหารส3วนจังหวัด 
(๔) ผู!ว3าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหน!าผู!บริหารท!องถ่ินขององคIการปกครองท!องถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให!เป+น

ราชการส3วนท!องถ่ิน สําหรับในเขตราชการส3วนท!องถ่ินนั้น 
“ป,” หมายความว3า ป,ปฏิทิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว3า รัฐมนตรีผู!รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา ๗ ให!เจ!าของป�ายมีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายโดยเสียเป+นรายป,ยกเว!นป�ายท่ีเริ่มติดต้ังหรือ
แสดงในป,แรกให!เสียภาษีป�ายต้ังแต3วันเริ่มติดต้ังหรือแสดงจนถึงวันสิ้นป,และให!คิดภาษีป�ายเป+นรายงวด งวดละ
สามเดือนของป, โดยเริ่มเสียภาษีป�ายต้ังแต3งวดท่ีติดต้ังป�ายจนถึงงวดสุดท!ายของป, ท้ังนี้ ตามอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงซ่ึงต!องไม3เกินอัตราท่ีกําหนดในบัญชีอัตราภาษีป�ายท!ายพระราชบัญญัตินี้ 



การคํานวณพ้ืนท่ีภาษีป�าย ให!คํานวณตามบัญชีอัตราภาษีป�าย (๖) และ (๗) ท!าย
พระราชบัญญัตินี้ 

ป�ายท่ีติดต้ังบนอสังหาริมทรัพยIของบุคคลอ่ืนและมีพ้ืนท่ีเกินสองตารางเมตรต!องมีชื่อและท่ีอยู3
ของเจ!าของป�ายเป+นตัวอักษรไทยท่ีชัดเจนท่ีมุมขวาด!านล3างของป�ายและให!ข!อความดังกล3าวได!รับยกเว!นภาษี
ป�ายตามหลักเกณฑIท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๘ เจ!าของป�ายไม3ต!องเสียภาษีป�ายสําหรับป�ายดังต3อไปนี้ 
(๑) ป�ายท่ีแสดงไว! ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณามหรสพ 
(๒) ป�ายท่ีแสดงไว!ท่ีสินค!าหรือท่ีสิ่งห3อหุ!มหรือบรรจุสินค!า 
(๓) ป�ายท่ีแสดงไว!ในบริเวณงานท่ีจัดข้ึนเป+นครั้งคราว 
(๔) ป�ายท่ีแสดงไว!ท่ีคน หรือสัตวI 
(๕) ป�ายท่ีแสดงไว!ภายในอาคารท่ีใช!ประกอบการค!าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือภายใน

อาคารซ่ึงเป+นท่ีรโหฐาน ท้ังนี้ เพ่ือหารายได! และแต3ละป�ายมีพ้ืนท่ีไม3เกินท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แต3ไม3รวมถึง
ป�ายตามกฎหมายว3าด!วยทะเบียนพาณิชยI 

(๖) ป�ายของราชการส3วนกลาง ราชการส3วนภูมิภาคหรือราชการส3วนท!องถ่ินตามกฎหมายว3า
ด!วยระเบียบบริหารราชการแผ3นดิน 

(๗) ป�ายขององคIการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว3าด!วยการจัดต้ังองคIการของรัฐบาลหรือตาม
กฎหมายว3าด!วยการนั้นๆ และหน3วยงานท่ีนํารายได!ส3งรัฐ 

(๘) ป�ายของธนาคารแห3งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะหI ธนาคาร
เพ่ือการสหกรณI และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห3งประเทศไทย 

(๙) ป�ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว3าด!วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายว3าด!วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว! ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

(๑๐) ป�ายของผู!ประกอบการเกษตรซ่ึงค!าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
(๑๑) ป�ายของวัด หรือผู!ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนIแก3การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะ

โดยเฉพาะ 
(๑๒) ป�ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
(๑๓) ป�ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  

มาตรา ๙ ภาษีป�ายท่ีเก็บในเขตราชการส3วนท!องถ่ินใด ให!เป+นรายได!ของราชการส3วนท!องถ่ิน
นั้น 

  

มาตรา ๑๐ ให!ผู!บริหารท!องถ่ินมีอํานาจแต3งต้ังพนักงานเจ!าหน!าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



มาตรา ๑๑ การส3งคําสั่งเป+นหนังสือ หนังสือแจ!งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนให!แก3บุคคลใด 
ให!ปฏิบัติดังต3อไปนี้ 

(๑) ให!ส3งในเวลากลางวันระหว3างพระอาทิตยIข้ึนและพระอาทิตยIตก หรือในเวลาทําการของ
ผู!รับ 

(๒) ให!ส3ง ณ สถานการค!า สถานประกอบกิจการหรือท่ีอยู3อาศัยของผู!รับ โดยจะส3งทาง
ไปรษณียIลงทะเบียนก็ได! 

ถ!าไม3พบผู!รับ ณ สถานการค!า สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยู3อาศัยของผู!รับ ให!ส3งแก3ผู!บรรลุ
นิติภาวะแล!ว ซ่ึงอยู3หรือทํางาน ณ สถานการค!า สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยู3อาศัยของผู!นั้น 

ถ!าไม3สามารถจะส3งตามวิธีดังกล3าวได! ให!ปRดหนังสือนั้นไว!ในท่ีเห็นได!ง3าย ณ สถานการค!า 
สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยู3อาศัยของผู!นั้น หรือลงประกาศแจ!งความในหนังสือพิมพIรายวันอย3างน!อยสอง
ฉบับ เม่ือได!ปฏิบัติตามวิธีนี้แล!ว และเวลาได!ล3วงพ!นไปไม3น!อยกว3าเจ็ดวันนับแต3วันท่ีปฏิบัติการ ให!ถือว3าบุคคล
นั้นได!รับหนังสือนั้นแล!ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๒ 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป�าย 

                         
  

มาตรา ๑๒ ให!เจ!าของป�ายซ่ึงจะต!องเสียภาษีป�าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป�ายตามแบบ
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป, 

ในกรณีท่ีเจ!าของป�ายอยู3นอกประเทศไทย ให!ตัวแทนหรือผู!แทนในประเทศไทยมีหน!าท่ียื่น
แบบแสดงรายการภาษีป�ายแทนเจ!าของป�าย 

  

มาตรา ๑๓ ถ!าเจ!าของป�ายตาย เป+นผู!ไม3อยู3 เป+นคนสาบสูญ เป+นคนไร!ความสามารถหรือเป+น
คนเสมือนไร!ความสามารถ ให!ผู!จัดการมรดก ผู!ครอบครองทรัพยIมรดกไม3ว3าจะเป+นทายาทหรือผู!อ่ืน ผู!จัดการ
ทรัพยIสิน ผู!อนุบาลหรือผู!พิทักษI แล!วแต3กรณี มีหน!าท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๒ แทนเจ!าของป�าย 

  

มาตรา ๑๔ เจ!าของป�ายผู!ใด 
(๑) ติดต้ังหรือแสดงป�ายอันต!องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
(๒) ติดต้ังหรือแสดงป�ายใหม3แทนป�ายเดิมและมีพ้ืนท่ี ข!อความ ภาพ และเครื่องหมายอย3าง

เดียวกับป�ายเดิมท่ีได!เสียภาษีป�ายแล!ว 
(๓) เปลี่ยนแปลงแก!ไขพ้ืนท่ีป�าย ข!อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส3วนในป�ายท่ีได!เสียภาษี

ป�ายแล!ว อันเป+นเหตุให!ต!องเสียภาษีป�ายเพ่ิมข้ึน 
ให!เจ!าของป�าย ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป�ายต3อพนักงานเจ!าหน!าท่ี

ภายในสิบห!าวันนับแต3วันท่ีติดต้ังหรือแสดงป�าย หรือนับแต3วันเปลี่ยนแปลง แก!ไขข!อความ ภาพ หรือ
เครื่องหมายในป�ายเดิม แล!วแต3กรณี 

  

มาตรา ๑๔ ทวิ ป�ายตามมาตรา ๑๔ (๑) ให!เสียภาษีป�ายตามมาตรา ๗ 
ป�ายตามมาตรา ๑๔ (๒) ให!ได!รับยกเว!นภาษีเฉพาะป,ท่ีติดต้ังหรือแสดงป�าย 
ป�ายตามมาตรา ๑๔ (๓) ให!เสียภาษีตาม (๕) ของบัญชีอัตราภาษีป�ายท!ายพระราชบัญญัตินี้ 

ถ!าเป+นป�ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก!ไขข!อความภาพ และเครื่องหมายท้ังหมดให!เสียภาษีป�ายตามมาตรา ๗ 
  

มาตรา ๑๕ ให!เจ!าของป�ายหรือผู!ซ่ึงเจ!าของป�ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป�ายต3อ
พนักงานเจ!าหน!าท่ี ณ สถานท่ีดังต3อไปนี้ 

(๑) สํานักงานหรือท่ีว3าการของราชการส3วนท!องถ่ินท่ีป�ายนั้นติดต้ังหรือแสดงอยู3ในเขตราชการ
ส3วนท!องถ่ินนั้น 

(๒) สํานักงานหรือท่ีว3าการของราชการส3วนท!องถ่ินซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะได!กระทําใน
เขตราชการส3วนท!องถ่ินนั้น 



(๓) สถานท่ีอ่ืนท่ีผู!บริหารท!องถ่ินกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให!ทราบเป+นเวลาไม3น!อย
กว3าสามสิบวันนับแต3วันประกาศหรือโฆษณา 

  

มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีมีการโอนป�าย ให!ผู!รับโอนแจ!งการรับโอนเป+นหนังสือต3อพนักงาน
เจ!าหน!าท่ี ภายในสามสิบวันนับแต3วันรับโอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๓ 
การประเมินภาษีป�ายและการชําระภาษีป�าย 

                         
  

มาตรา ๑๗ ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีประเมินภาษีป�ายตามหลักเกณฑIการคํานวณภาษีป�ายท่ี
กําหนดไว!ในบัญชีอัตราภาษีป�าย (๖) และ (๗) ท!ายพระราชบัญญัตินี้และตามอัตราภาษีป�ายท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง แล!วแจ!งการประเมินเป+นหนังสือไปยังเจ!าของป�าย 

  

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ีปรากฏแก3พนักงานเจ!าหน!าท่ีว3าไม3มีผู!ยื่นแบบแสดงรายการสําหรับภาษี
ป�ายใด เม่ือพนักงานเจ!าหน!าท่ีไม3อาจหาตัวเจ!าของป�ายนั้นได! ให!ถือว3าผู!ครอบครองป�ายนั้นเป+นผู!มีหน!าท่ีเสีย
ภาษีป�ายถ!าไม3อาจหาตัวผู!ครองครองป�ายนั้นได! ให!ถือว3าเจ!าของหรือผู!ครอบครองอาคารหรือท่ีดินท่ีป�ายนั้น
ติดต้ังหรือแสดงอยู3 เป+นผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายตามลําดับ และให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีแจ!งการประเมินภาษีป�าย
เป+นหนังสือไปยังบุคคลดังกล3าว 

  

มาตรา ๑๙ ให!ผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายชําระภาษีป�ายต3อพนักงานเจ!าหน!าท่ี ณ สถานท่ีท่ีได!ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป�ายไว! หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใดท่ีพนักงานเจ!าหน!าท่ีกําหนด ท้ังนี้ ภายในสิบห!าวันนับแต3
วันท่ีได!รับแจ!งการประเมิน และให!ถือว3าวันท่ีชําระภาษีต3อพนักงานเจ!าหน!าท่ีเป+นวันชําระภาษีป�าย 

การชําระภาษีป�ายจะกระทําโดยวิธีการส3งธนาณัติหรือต๋ัวเงินแลกเงินของธนาคารท่ีสั่งจ3ายเงิน
ให!แก3ราชการส3วนท!องถ่ินท่ีเก่ียวข!อง ไปยังสถานท่ีตามวรรคหนึ่ง โดยส3งทางไปรษณียIลงทะเบียนหรือส3งโดยวิธี
อ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดแทนการชําระต3อพนักงานเจ!าหน!าท่ีก็ได! และให!ถือว3าวันท่ีได!ทําการส3ง
ดังกล3าวเป+นวันชําระภาษีป�าย 

  

มาตรา ๑๙ ทวิ ถ!าภาษีป�ายท่ีต!องชําระมีจํานวนต้ังแต3สามพันบาทข้ึนไปผู!มีหน!าท่ีเสียภาษี
ป�ายจะขอผ3อนชําระเป+นสามงวด งวดละเท3าๆ กันก็ได! โดยแจ!งความจํานงเป+นหนังสือให!พนักงานเจ!าหน!าท่ี
ทราบก3อนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 

การผ3อนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให!ชําระงวดท่ีหนึ่งก3อนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตาม
มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง งวดท่ีสองภายในหนึ่งเดือนนับแต3วันสุดท!ายท่ีต!องชําระงวดท่ีหนึ่ง และงวดท่ีสามภายใน
หนึ่งเดือนนับแต3วันสุดท!ายท่ีต!องชําระงวดท่ีสอง 

ถ!าผู!ขอผ3อนชําระภาษีไม3ชําระภาษีป�ายงวดหนึ่งงวดใดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให!
หมดสิทธิท่ีจะขอผ3อนชําระภาษี และให!นํามาตรา ๒๕ (๓) มาใช!บังคับสําหรับงวดท่ียังมิได!ชําระ 

  

มาตรา ๑๙ ตรี ให!ผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป�ายไว! ณ ท่ีเปRดเผยใน
สถานท่ีประกอบการค!าหรือประกอบกิจการ 

 

มาตรา ๒๐ ภาษีป�ายจํานวนใดท่ีพนักงานเจ!าหน!าท่ีได!แจ!งการประเมินแล!วถ!ามิได!ชําระ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ให!ถือเป+นภาษีป�ายค!างชําระ 



  

มาตรา ๒๑ ให!ผู!บริหารท!องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป+นหนังสือให!ยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพยIสินของผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายท่ีค!างชําระ เพ่ือนําเงินมาชําระค3าภาษีป�ายค3าธรรมเนียมและ
ค3าใช!จ3ายโดยมิต!องขอให!ศาลสั่งหรือออกหมายยึด ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

การยึดทรัพยIสินจะกระทําได!ต3อเม่ือได!ส3งคําเตือนเป+นหนังสือให!ผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายชําระ
ป�ายท่ีค!างชําระภายในกําหนดไม3น!อยกว3าเจ็ดวันนับแต3วันท่ีรับหนังสือนั้น 

การขายทอดตลาดทรัพยIสินจะกระทํามิได!ในระหว3างระยะเวลาอุทธรณIตามมาตรา ๓๐ 
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ เว!นแต3ทรัพยIสินนั้นจะเป+นของเสียง3าย 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยIสิน เพ่ือให!ได!รับภาษีป�ายท่ีค!างชําระ ให!นําวิธีการ
ในการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ3งมาใช!บังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๒๒ เงินท่ีได!จากการขายทอดตลาดทรัพยIสิน ให!หักไว!เป+นค3าใช!จ3ายในการยึด อายัด 
หรือขายทอดตลาด เหลือเท3าใดให!ชําระเป+นค3าภาษีป�าย ถ!ายังมีเงินเหลืออยู3อีกให!คืนแก3เจ!าของทรัพยIสินนั้น 

  

มาตรา ๒๓ เม่ือได!มีการยึดหรืออายัดทรัพยIสินไว!ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่งแล!ว ถ!าได!มีการ
ชําระภาษีป�ายท่ีค!างชําระ ค3าธรรมเนียมและค3าใช!จ3ายในการยึดหรืออายัดทรัพยIสินโดยครบถ!วนก3อนการขาย
ทอดตลาด ให!ผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึงผู!บริหารท!องถ่ินมอบหมายสั่งถอนการยึดหรืออายัดนั้น 

  

มาตรา ๒๔ ผู!ใดเสียภาษีป�ายโดยไม3มีหน!าท่ีต!องเสียหรือเสียเกินกว3าท่ีควรต!องเสีย ผู!นั้นมีสิทธิ
ได!รับเงินคืน 

การขอรับเงินคืน ให!ยื่นคําร!องต3อผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึงผู!บริหารท!องถ่ินมอบหมายภายใน
หนึ่งป,นับแต3วันท่ีเสียภาษีป�าย ในการนี้ให!ผู!ยื่นคําร!องส3งเอกสาร หลักฐานหรือคําชี้แจงใดๆ ประกอบคําร!องด!วย 

เม่ือผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึงผู!บริหารท!องถ่ินมอบหมายเห็นว3าผู!ยื่นคําร!องมีสิทธิได!รับเงินคืน 
ให!สั่งคืนเงินให!โดยเร็ว และแจ!งให!ผู!ยื่นคําร!องทราบเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งป,นับแต3วันท่ีได!รับแจ!ง 

การกระทําใดๆ เพ่ือให!เสียภาษีป�ายน!อยลงกว3าท่ีได!เสียไปแล!ว ให!มีผลเม่ือเริ่มต!นป,ภาษีป�าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมวด ๔ 
เงินเพ่ิม 

                         
  

มาตรา ๒๕ ให!ผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินท่ีต!องเสียภาษีป�ายในกรณีและ
อัตรา ดังต3อไปนี้ 

(๑) ไม3ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป�ายภายในเวลาท่ีกําหนด ให!เสียเงินเพ่ิมร!อยละสิบของ
จํานวนเงินท่ีต!องเสียภาษีป�าย เว!นแต3กรณีท่ีเจ!าของป�ายได!ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป�ายก3อนท่ีพนักงาน
เจ!าหน!าท่ีจะได!แจ!งให!ทราบถึงการละเว!นนั้นให!เสียเงินเพ่ิมร!อยละห!าของจํานวนเงินท่ีต!องเสียภาษีป�าย 

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป�ายโดยไม3ถูกต!อง ทําให!จํานวนเงินท่ีจะต!องเสียภาษีป�ายลด
น!อยลง ให!เสียเงินเพ่ิมร!อยละสิบของภาษีป�ายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เว!นแต3กรณีท่ีเจ!าของป�ายได!มาขอแก!ไขแบบ
แสดงรายการภาษีป�ายให!ถูกต!องก3อนท่ีพนักงานเจ!าหน!าท่ีแจ!งการประเมิน 

(๓) ไม3ชําระภาษีป�ายภายในเวลาท่ีกําหนด ให!เสียเงินเพ่ิมร!อยละสองต3อเดือนของจํานวนเงิน
ท่ีต!องเสียภาษีป�าย เศษของเดือนให!นับเป+นหนึ่งเดือน ท้ังนี้ ไม3ให!นําเงินเพ่ิมตาม (๑) และ (๒) มาคํานวณเป+น
เงินเพ่ิมตามอนุมาตรานี้ด!วย 

  
มาตรา ๒๖ เงินเพ่ิมตามมาตรา ๒๕ ให!ถือว3าเป+นภาษีป�าย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๕ 
พนักงานเจ!าหน!าท่ี 
                         

  
มาตรา ๒๗ ในการปฏิบัติหน!าท่ี ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจดังต3อไปนี้ 
(๑) เข!าไปในสถานท่ีประกอบการค!าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได!ของผู!มีหน!าท่ีเสีย

ภาษีป�าย หรือบริเวณท่ีต3อเนื่องกับสถานท่ีดังกล3าว หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข!องกับการจัดเก็บภาษีป�ายในระหว3าง
พระอาทิตยIข้ึนและพระอาทิตยIตก หรือในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบว3าผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายได!ปฏิบัติการ
ถูกต!องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม3 

(๒) ออกคําสั่งเป+นหนังสือเรียกผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายมาให!ถ!อยคําหรือให!ส3งบัญชีหรือเอกสาร
เก่ียวกับภาษีป�ายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

  

มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติการตามหน!าท่ี ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีแสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคล
ซ่ึงเก่ียวข!องร!องขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ!าหน!าท่ี ให!เป+นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  

มาตรา ๒๙ เม่ือปรากฏว3าเจ!าของป�ายมิได!ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป�ายหรือยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป�ายโดยไม3ถูกต!อง ให!พนักงานเจ!าหน!าท่ีมีอํานาจแจ!งการประเมินย!อนหลังได!ไม3เกินห!าป,นับแต3
วันท่ีพนักงานเจ!าหน!าท่ีแจ!งการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หมวด ๖ 
การอุทธรณI 

                         
  

มาตรา ๓๐ ผู!มีหน!าท่ีเสียภาษีป�ายท่ีได!รับแจ!งการประเมินภาษีป�ายแล!วเห็นว3าการประเมินนั้น
ไม3ถูกต!อง มีสิทธิอุทธรณIการประเมินต3อผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึงผู!บริหารท!องถ่ินมอบหมายได!ภายในสามสิบ
วันนับแต3วันท่ีได!รับแจ!งการประเมิน 

การอุทธรณIตามวรรคหนึ่งให!ยื่นต3อพนักงานเจ!าหน!าท่ีตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
การอุทธรณIไม3เป+นเหตุให!ทุเลาการชําระภาษีป�าย เว!นแต3จะได!รับอนุมัติจากผู!บริหารท!องถ่ิน 
  

มาตรา ๓๑ เพ่ือประโยชนIในการพิจารณาอุทธรณI ผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึงผู!บริหารท!องถ่ิน
มอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผู!อุทธรณIมาให!ถ!อยคําเพ่ิมเติมหรือให!ส3งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข!องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได! 

ถ!าผู!อุทธรณIไม3ยืนอุทธรณIภายในสามสิบวันตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ไม3ปฏิบัติตามหนังสือ
เรียก ไม3ยอมให!ถ!อยคํา หรือไม3ยอมส3งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข!องโดยไม3มีเหตุอันสมควร ให!ผู!บริหาร
ท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึงผู!บริหารท!องถ่ินมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณIนั้นเสียได! 

  

มาตรา ๓๒ ให!ผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึงผู!บริหารท!องถ่ินมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณIให!เสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต3วันท่ีได!รับอุทธรณI และแจ!งคําวินิจฉัยพร!อมด!วยเหตุผลเป+นหนังสือไปยังผู!อุทธรณIและ
พนักงานเจ!าหน!าท่ีซ่ึงได!ทําการประเมินโดยเร็ว 

  

มาตรา ๓๓ ผู!อุทธรณIมีสิทธิอุทธรณIคําวินิจฉัยของผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึงผู!บริหารท!องถ่ิน
มอบหมายโดยฟ�องเป+นคดีต3อศาลภายในสามสิบวันนับแต3วันท่ีได!รับแจ!งคําวินิจฉัยอุทธรณIเว!นแต3ในกรณีท่ีเป+น
การยกอุทธรณIตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

การฟ�องคดีตามวรรคหนึ่งจะกระทําได!ต3อเม่ือได!ปฏิบัติตามข้ันตอนดังท่ีบัญญัติไว!ในมาตรา 
๓๐ แล!ว 

  

มาตรา ๓๓ ทวิ ในกรณีท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณIถึงท่ีสุดให!คืนเงินค3าภาษีป�ายให!แก3ผู!อุทธรณI ให!
ผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึงผู!บริหารท!องถ่ินมอบหมายแจ!งให!ผู!อุทธรณIทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน
หนึ่งป,นับแต3วันท่ีได!รับแจ!ง 

 
 
 
 
  



หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

                         
  

มาตรา ๓๔ ผู!ใดโดยรู!อยู3แล!วหรือโดยจงใจแจ!งข!อความอันเป+นเท็จ ให!ถ!อยคําเท็จ ตอบคําถาม
ด!วยถ!อยคําอันเป+นเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ป�าย ต!องระวางโทษจําคุกไม3เกินหนึ่งป, หรือปรับต้ังแต3ห!าพันบาทถึงห!าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  

มาตรา ๓๕ ผู!ใดจงใจไม3ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป�าย ต!องระวางโทษปรับต้ังแต3ห!าพันบาท
ถึงห!าหม่ืนบาท 

  

มาตรา ๓๕ ทวิ ผู!ใดไม3ปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสาม ต!องระวางโทษปรับวันละหนึ่งร!อยบาท
เรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ีกระทําความผิด 

  

มาตรา ๓๖ ผู!ใดไม3แจ!งการรับโอนป�ายตามมาตรา ๑๖ หรือไม3แสดงการเสียภาษีป�ายตาม
มาตรา ๑๙ ตรี ต!องระวางโทษปรับต้ังแต3หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท 

  

มาตรา ๓๗ ผู!ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ!าหน!าท่ีตามมาตรา ๒๗ (๑) หรือไม3
ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ!าหน!าท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา ๒๗ (๒) ต!องระวางโทษจําคุกไม3เกินหกเดือน หรือ
ปรับต้ังแต3หนึ่งพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  

มาตรา ๓๘ ในกรณีมีผู!กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ!าผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึง
ผู!บริหารท!องถ่ินมอบหมายเห็นว3าเป+นความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุกหรือปรับและโทษจําคุก
ไม3เกินหกเดือน ให!ผู!บริหารท!องถ่ินมีอํานาจเปรียบเทียบสถานเดียวได!ในกรณีดังต3อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให!ผู!ว3าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู! ซ่ึงผู!ว3าราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เป+นผู!มีอํานาจเปรียบเทียบ 

(๒) ในเขตราชการส3วนท!องถ่ินอ่ืนยกเว!นเขตกรุงเทพมหานคร ให!ผู!บริหารท!องถ่ินหรือผู!ซ่ึง
ผู!บริหารท!องถ่ินมอบหมายของแต3ละเขต เป+นผู!มีอํานาจเปรียบเทียบ 

เม่ือผู!ต!องหาได!ชําระเงินค3าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต3วันท่ีมีการ
เปรียบเทียบ ให!ถือว3าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ!าผู!ต!องหาไม3ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล!วไม3ชําระเงินค3าปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกล3าว ให!ดําเนินคดีต3อไป 

  

มาตรา ๓๙ เงินค3าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให!เป+นรายได!ของราชการส3วนท!องถ่ินนั้น 
 
  

  

มาตรา ๓๙ ทวิ ในกรณีท่ีผู!กระทําความผิดซ่ึงต!องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป+นนิติบุคคล 
กรรมการผู!จัดการ ผู!จัดการ หรือผู!แทนของนิติบุคคลนั้นต!องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว!สําหรับความผิดนั้นๆ ด!วย 
เว!นแต3จะพิสูจนIได!ว3าตนมิได!รู!เห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 



บทเฉพาะกาล 
                    

  
มาตรา ๔๐ บทบัญญัติแห3งประมวลรัษฎากรท่ียกเลิกตามมาตรา ๓ ให!คงใช!บังคับได!ในการ

เก็บภาษีป�ายจํานวนป,ต3างๆ ก3อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช!บังคับ 
  
  

ผู!รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 

บัญชีอัตราภาษีป�าย 
                    

  
(๑) ป�ายท่ีมีอักษรไทยล!วน                                     ให!คิดอัตรา ๑๐ บาท ต3อห!าร!อย 
                                                                   ตารางเซนติเมตร 
(๒) ป�ายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษร 

ต3างประเทศและหรือปนกับภาพ 
และหรือเครื่องหมายอ่ืน                                 ให!คิดอัตรา ๑๐๐ บาท ต3อห!าร!อย 

                                                                   ตารางเซนติเมตร 
(๓) ป�ายดังต3อไปนี้                                             ให!คิดอัตรา ๒๐๐ บาท ต3อห!าร!อย 
                                                                   ตารางเซนติเมตร 

(ก) ป�ายท่ีไม3มีอักษรไทย 
ไม3ว3าจะมีภาพหรือ 
เครื่องหมายใดๆ หรือไม3 

(ข) ป�ายท่ีมีอักษรไทยบางส3วน 
หรือท้ังหมดอยู3ใต!หรือ 
ตํ่ากว3าอักษรต3างประเทศ 

 (๔)  ป�ายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซ่ึงมีข!อความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคลื่อนท่ี หรือเปลี่ยนเป+นข!อความ 
เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได! โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใดๆ ให!คิดอัตราภาษีตามจํานวนข!อความ 
เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาท่ีข!อความเครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู3ในป�าย ท้ังนี้ ตาม



หลักเกณฑI และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ถ!ายังไม3ได!ออกกฎกระทรวงให!คิดอัตราภาษีตามบัญชี
อัตราภาษีป�ายนี้ 

  (๕) ป�ายท่ีเปลี่ยนแปลงแก!ไขตามมาตรา ๑๔ (๓) ให!คิดอัตราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล!วแต3กรณี และให!เสีย
เฉพาะจํานวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

(๖) พ้ืนท่ีของป�ายไม3ว3าจะมีรูปร3างหรือลักษณะอย3างไร ให!คํานวณดังนี้ 
(ก)   ถ!าเป+นป�ายท่ีมีขอบเขตกําหนดได!ให!เอาส3วนกว!างท่ีสุดคูณด!วยส3วนยาวท่ีสุดของขอบเขตป�ายเป+น

ตารางเซนติเมตร 
(ข)   ถ!าเป+นป�ายท่ีไม3มีขอบเขตกําหนดได! ให!ถือว3าตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีอยู3ริมสุดเป+น

ขอบเขตสําหรับกําหนดส3วนกว!างท่ีสุดและยาวท่ีสุด แล!วคํานวณตาม (ก) 
(๗) ป�ายตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของป�ายแล!ว 

(ก)   ถ!ามีเศษเกินก่ึงหนึ่งของห!าร!อยตารางเซนติเมตร ให!นับเป+นห!าร!อยตารางเซนติเมตร ถ!าไม3เกินก่ึง
หนึ่ง ให!ป-ดท้ิง 

 (ข)   ถ!ามีอัตราท่ีต!องเสียภาษีต่ํากว3าป�ายละ ๒๐๐ บาท ให!เสียภาษีป�ายละ ๒๐๐ บาท 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช!พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากภาษีป�ายเป+นภาษีของราชการบริหาร
ส3วนท!องถ่ิน ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากร และมอบให!ราชการบริหารส3วนท!องถ่ิน โดยกําหนดให!องคIการ
บริหารส3วนจังหวัด เทศบาลและสุขาภิบาล เป+นผู!จัดเก็บ จึงตรากฎหมายว3าด!วยภาษีป�ายข้ึนโดยเฉพาะ 
  

พระราชบัญญัติภาษีป�าย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  

มาตรา ๒๐ บทบัญญัติแห3งพระราชบัญญัติภาษีป�าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่ีถูกยกเลิกหรือแก!ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให!ยังคงใช!บังคับต3อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีท่ีค!างอยู3หรือท่ีพึงชําระ
ก3อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช!บังคับ 

  

มาตรา ๒๑ ความในมาตรา ๗ วรรคสาม ซ่ึงแก!ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให!ใช!บังคับ
เม่ือพ!นหนึ่งร!อยแปดสิบวันนับแต3วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา ๒๒  ให!รัฐมนตรีว3าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช!พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติภาษีป�าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ได!ใช!บังคับมาเป+นเวลานานแล!ว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว3าด!วยการยกเว!นภาษี การกําหนดอัตราภาษี การ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การชําระภาษี การบังคับชําระภาษีค!าง การคืนเงินค3าภาษีอัตรา
เงินเพ่ิม และการอุทธรณI ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษให!สอดคล!องกับสภาพการณIและสภาวะเศรษฐกิจ
ป-จจุบันหรือให!เหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเป+นต!องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 




