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พระราชบัญญัติ 
ภาษีปาย 
พ.ศ. ๒๕๑๐ 

------------ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

เปนปที่ ๒๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีปายออกจากประมวลรัษฎากร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกหมวด ๕ ภาษีปายในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้กับใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีปายไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีปายทาย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                           
๑ รก. ๒๕๑๐/๑๑๔/๖พ/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ 
๒ มาตรา ๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

---------- 
 
มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ปาย” หมายความวา  ปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคา

หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือ
โฆษณาไวท่ีวัตถุใด ๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น 

“ราชการสวนทองถิ่น”๓ หมายความวา  เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้

“เขตราชการสวนทองถิ่น”๔ หมายความวา 
(๑) เขตเทศบาล 
(๒) เขตสุขาภิบาล 
(๓) เขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) เขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) เขตเมืองพัทยา 
(๖) เขตองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวน

ทองถ่ิน 
“ผูบริหารทองถิ่น”๕ หมายความวา 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานกรรมการสุขาภบิาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 

                                                           
๓ มาตรา ๖ บทนิยามคําวา “ราชการสวนทองถ่ิน” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๖ บทนิยามคําวา “เขตราชการสวนทองถ่ิน” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย        

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕ มาตรา ๖ บทนิยามคําวา “ผูบริหารสวนทองถ่ิน” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

“ป” หมายความวา  ปปฏิทิน 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๗๖  ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายปยกเวนปายที่เริ่มติดต้ัง

หรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนราย
งวด งวดละสามเดือนของป โดยเร่ิมเสียภาษีปายต้ังแตงวดท่ีติดต้ังปายจนถึงงวดสุดทายของป  ท้ังนี ้ตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี ้

การคํานวณพื้นที่ภาษีปาย ใหคํานวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย (๖) และ (๗) ทาย
พระราชบัญญัตินี ้

ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นและมีพื้นที่เกินสองตารางเมตรตองมีชื่อและ
ที่อยูของเจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนท่ีมุมขวาดานลางของปายและใหขอความดังกลาวไดรับ
ยกเวนภาษีปายตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  เจาของปายไมตองเสียภาษีปายสําหรับปายดังตอไปนี้ 
(๑) ปายท่ีแสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
(๒) ปายที่แสดงไวที่สินคาหรือที่สิ่งหอหุมหรือบรรจุสินคา 
(๓) ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว 
(๔)๗ ปายท่ีแสดงไวท่ีคน หรือสัตว 
(๕)๘ ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอืน่หรือภายใน

อาคารซึ่งเปนที่รโหฐาน ท้ังน้ี เพื่อหารายได และแตละปายมีพื้นที่ไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไม
รวมถึงปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

(๖) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(๗) ปายขององคการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ 

(๘) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ธนาคารเพื่อการสหกรณ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(๙)๙ ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรอื
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีแสดงไว ณ อาคารหรือบริเวณ
ของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

(๑๐) ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
                                                           

๖ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติัภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗ มาตรา ๘ (๔) แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘ มาตรา ๘ (๕) แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๙ มาตรา ๘ (๙) แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑๑) ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนาหรือการกศุลสาธารณะ
โดยเฉพาะ 

(๑๒) ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
(๑๓) ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๑๐  ภาษีปายที่เก็บในเขตราชการสวนทองถิ่นใด ใหเปนรายไดของราชการสวน

ทองถิ่นนั้น 
 
มาตรา ๑๐๑๑  ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๑  การสงคําสั่งเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสืออื่นใหแก

บุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 
(๑) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ

ของผูรับ 
(๒) ใหสง ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการหรือทีอ่ยูอาศัยของผูรับโดยจะสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนก็ได 
ถาไมพบผูรับ ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือที่อยูอาศัยของผูรับใหสงแกผู

บรรลุนิติภาวะแลว ซ่ึงอยูหรือทํางาน ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือท่ีอยูอาศัยของผูน้ัน 
ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือนั้นไวในที่เห็นไดงาย ณ สถานการคา 

สถานประกอบกิจการ หรือที่อยูอาศัยของผูนั้น หรือลงประกาศแจงความในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย
สองฉบับ เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีนี้แลว และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่ปฏิบัติการ ใหถือ
วาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว 

 

                                                           
๑๐ มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญติัภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑ มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบญัญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมวด ๒ 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 

----------- 
 
มาตรา ๑๒  ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตาม

แบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป 
ในกรณีที่เจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศไทยมีหนาที่

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย 
 
มาตรา ๑๓  ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคนสาบสูญ เปนคนไรความสามารถหรือ

เปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดก ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวาจะเปนทายาทหรือผูอื่น 
ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี มีหนาท่ีปฏิบัติการตามมาตรา ๑๒ แทนเจาของปาย 

 
มาตรา ๑๔๑๒  เจาของปายผูใด 
(๑) ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
(๒) ติดต้ังหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิมและมีพ้ืนท่ี ขอความ ภาพ และเครื่องหมาย

อยางเดียวกับปายเดิมท่ีไดเสียภาษีปายแลว 
(๓) เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปายที่ไดเสีย

ภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น 
ใหเจาของปาย ตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงาน

เจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปล่ียนแปลง แกไขขอความ ภาพ 
หรือเครื่องหมายในปายเดิม แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๔ ทวิ๑๓  ปายตามมาตรา ๑๔ (๑) ใหเสียภาษีปายตามมาตรา ๗ 
ปายตามมาตรา ๑๔ (๒) ใหไดรับยกเวนภาษีเฉพาะปที่ติดตั้งหรือแสดงปาย 
ปายตามมาตรา ๑๔ (๓) ใหเสียภาษีตาม (๕) ของบัญชีอัตราภาษีปายทาย

พระราชบัญญัตินี้ ถาเปนปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขขอความภาพ และเครื่องหมายทั้งหมดใหเสียภาษีปาย
ตามมาตรา ๗ 

 
มาตรา ๑๕๑๔  ใหเจาของปายหรือผูซึ่งเจาของปายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ปายตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานที่ดังตอไปนี้ 

                                                           
๑๒ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบญัญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓ มาตรา ๑๔ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๔ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบญัญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) สํานักงานหรือที่วาการของราชการสวนทองถิ่นที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูในเขต
ราชการสวนทองถิ่นนั้น 

(๒) สํานักงานหรือท่ีวาการของราชการสวนทองถิ่นซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได
กระทําในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 

(๓) สถานที่อื่นที่ผูบริหารทองถิ่นกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณาใหทราบเปนเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันนับแตวันประกาศหรือโฆษณา 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีการโอนปาย ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอพนักงาน

เจาหนาที ่ภายในสามสิบวันนับแตวันรับโอน 
 

หมวด ๓ 
การประเมินภาษีปายและการชําระภาษีปาย 

------------ 
 
มาตรา ๑๗๑๕  ใหพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีปายตามหลักเกณฑการคํานวณภาษีปาย

ที่กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีปาย (๖) และ (๗) ทายพระราชบัญญัตินี้และตามอัตราภาษีปายที่กําหนด
ในกฎกระทรวง แลวแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังเจาของปาย 

 
มาตรา ๑๘๑๖  ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาไมมีผูยื่นแบบแสดงรายการ

สําหรับภาษีปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นได ใหถือวาผูครอบครองปายนั้น
เปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายถาไมอาจหาตัวผูครองครองปายนั้นได ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
หรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู เปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายตามลําดับ และใหพนักงานเจาหนาท่ีแจง
การประเมินภาษีปายเปนหนังสือไปยังบุคคลดังกลาว 

 
มาตรา ๑๙๑๗  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ณ สถานที่ท่ี

ไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรอื ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด  ท้ังนี ้ภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน และใหถือวาวันที่ชําระภาษีตอพนักงานเจาหนาที่เปนวันชําระภาษีปาย 

การชําระภาษีปายจะกระทําโดยวิธีการสงธนาณัติหรือตั๋วเงินแลกเงินของธนาคารที่ส่ัง
จายเงินใหแกราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน
หรือสงโดยวิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนดแทนการชําระตอพนักงานเจาหนาที่ก็ได และใหถือวาวันที่
ไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย 

 
                                                           

๑๕ มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบญัญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๖ มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๗ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบญัญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๙ ทวิ๑๘  ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไปผูมีหนาที่เสีย
ภาษีปายจะขอผอนชําระเปนสามงวด งวดละเทา ๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 

การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหชําระงวดท่ีหนึ่งกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตาม
มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง งวดท่ีสองภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดท่ีหนึ่ง และงวดที่สาม
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง 

ถาผูขอผอนชําระภาษีไมชําระภาษีปายงวดหนึ่งงวดใดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
ใหหมดสิทธิท่ีจะขอผอนชําระภาษี และใหนํามาตรา ๒๕ (๓) มาใชบังคับสําหรับงวดท่ียังมิไดชําระ 

 
มาตรา ๑๙ ตรี๑๙  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ ท่ี

เปดเผยในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบกิจการ 
 
มาตรา ๒๐  ภาษีปายจํานวนใดที่พนักงานเจาหนาที่ไดแจงการประเมินแลวถามิไดชําระ

ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือเปนภาษีปายคางชําระ 
 
มาตรา ๒๑๒๐ ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึดหรืออายัดและขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่คางชําระ เพื่อนําเงินมาชําระคาภาษีปายคาธรรมเนียมและ
คาใชจายโดยมิตองขอใหศาลส่ังหรือออกหมายยึด  ท้ังนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

การยึดทรัพยสินจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
ชําระปายที่คางชําระภายในกําหนดไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่รับหนังสือนั้น 

การขายทอดตลาดทรัพยสินจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาอุทธรณตามมาตรา ๓๐ 
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ เวนแตทรัพยสินนั้นจะเปนของเสียงาย 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรพัยสิน เพื่อใหไดรับภาษีปายที่คางชําระ ใหนํา
วิธีการในการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด 

อายัด หรอืขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคาภาษีปาย ถายังมีเงินเหลืออยูอีกใหคืนแกเจาของ
ทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๒๓๒๑ เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่งแลว ถาได

มีการชําระภาษีปายที่คางชําระ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยครบถวนกอน
การขายทอดตลาด ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายสั่งถอนการยึดหรืออายัดนั้น 
                                                           

๑๘ มาตรา ๑๙ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๙ มาตรา ๑๙ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๔๒๒  ผูใดเสียภาษีปายโดยไมมีหนาท่ีตองเสียหรือเสียเกินกวาท่ีควรตองเสีย ผู
นั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน 

การขอรับเงินคืน ใหยื่นคํารองตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่เสียภาษีปาย ในการนี้ใหผูย่ืนคํารองสงเอกสาร หลักฐานหรือคําชี้แจงใด ๆ 
ประกอบคํารองดวย 

เมื่อผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายเห็นวาผูยื่นคํารองมีสิทธิไดรับ
เงินคืน ใหส่ังคืนเงินใหโดยเรว็ และแจงใหผูย่ืนคํารองทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่
ไดรับแจง 

การกระทําใด ๆ เพื่อใหเสียภาษีปายนอยลงกวาที่ไดเสียไปแลว ใหมีผลเม่ือเร่ิมตนปภาษี
ปาย 

 
หมวด ๔ 
เงินเพิ่ม 

---------- 
 
มาตรา ๒๕  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีปายในกรณี

และอัตรา ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของ

จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีที่เจาของปายไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายกอนที่พนักงาน
เจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสียเงินเพิ่มรอยละหาของจํานวนเงินท่ีตองเสียภาษีปาย 

(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินท่ีจะตองเสียภาษีปาย
ลดนอยลง ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสิบของภาษีปายท่ีประเมินเพ่ิมเติม เวนแตกรณีที่เจาของปายไดมาขอ
แกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน 

(๓)๒๓ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพ่ิมรอยละสองตอเดือนของ
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน  ท้ังน้ี ไมใหนําเงินเพิ่มตาม (๑) และ 
(๒) มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ดวย 

 
มาตรา ๒๖  เงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ ใหถือวาเปนภาษีปาย 
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจาหนาท่ี 
------------- 

                                                                                                                                                                                     
๒๑ มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๒ มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบญัญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๓ มาตรา ๒๕ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายไดของผูมีหนาที่

เสียภาษีปาย หรือบริเวณที่ตอเนื่องกับสถานที่ดังกลาว หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีปายใน
ระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบวาผูมีหนาที่เสียภาษีปายได
ปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม 

(๒) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสียภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีหรือ
เอกสารเกี่ยวกับภาษีปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติการตามหนาที ่ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อ

บุคคลซ่ึงเก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  เมื่อปรากฏวาเจาของปายมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายหรือยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจแจงการประเมินยอนหลังไดไมเกินหาป
นับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีแจงการประเมิน 

 
หมวด ๖ 
การอุทธรณ 

----------- 
มาตรา ๓๐๒๔  ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวาการ

ประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด  

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชําระภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ทองถ่ิน 

 
มาตรา ๓๑๒๕  เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ ผูบริหารทองถิ่นหรือผูซ่ึงผูบริหาร

ทองถิ่นมอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณมาใหถอยคําเพิ่มเติมหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ี
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

                                                           
๒๔ มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๕ มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบญัญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาผูอุทธรณไมยืนอุทธรณภายในสามสิบวันตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ไมปฏิบัติตาม
หนงัสือเรียก ไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของโดยไมมีเหตุอันสมควร ให
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได 

 
มาตรา ๓๒๒๖  ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณให

เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ และแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผู
อุทธรณและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดทําการประเมินโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๓๒๗  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหาร

ทองถิ่นมอบหมายโดยฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณเวนแต
ในกรณีที่เปนการยกอุทธรณตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๓๐ แลว 

 
มาตรา ๓๓ ทวิ๒๘  ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณถึงที่สุดใหคืนเงินคาภาษีปายใหแกผู

อุทธรณ ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผูซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายแจงใหผูอุทธรณทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับ
เงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจง 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
------------ 

มาตรา ๓๔๒๙  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคําเท็จ 
ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือพยายาม
หลีกเล่ียงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๕๓๐  ผูใดจงใจไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตหา

พันบาทถึงหาหมื่นบาท 
 

                                                           
๒๖ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๗ มาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๘ มาตรา ๓๓ ทว ิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๙ มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๐ มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๕ ทวิ๓๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับวันละหนึ่ง
รอยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด 

 
มาตรา ๓๖๓๒  ผูใดไมแจงการรับโอนปายตามมาตรา ๑๖ หรือไมแสดงการเสียภาษีปาย

ตามมาตรา ๑๙ ตร ีตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๗๓๓  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๒๗ (๑) 

หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๗ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๘๓๔  ในกรณีมีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูบริหารทองถิ่นหรือผู

ซึ่งผูบริหารทองถิ่นมอบหมายเห็นวาเปนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุกหรือปรับและ
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจเปรียบเทียบสถานเดียวไดในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

(๒) ในเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูบริหารทองถิ่นหรือผู
ซ่ึงผูบริหารทองถ่ินมอบหมายของแตละเขต เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 
มาตรา ๓๙๓๕  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นนั้น 
 
มาตรา ๓๙ ทวิ๓๖  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติ

บุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคล
นั้น 

 

                                                           
๓๑ มาตรา ๓๕ ทว ิ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๒ มาตรา ๓๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๓ มาตรา ๓๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๔ มาตรา ๓๘ แกไขโดยพระราชบญัญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๕ มาตรา ๓๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๖ มาตรา ๓๙ ทว ิแกไขโดยพระราชบัญญัติภาษปีาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บทเฉพาะกาล 
------------ 

 
มาตรา ๔๐  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา ๓ ใหคงใชบังคับไดใน

การเก็บภาษีปายจํานวนปตาง ๆ กอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 
 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
   จอมพล ถนอม กิตติขจร 
         นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บัญชีอัตราภาษีปาย๓๗ 
--------------- 

 
(๑) ปายที่มีอักษรไทยลวน   ใหคิดอัตรา  ๑๐ บาท 

ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(๒) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร 
ตางประเทศและหรือปนกับภาพ 
และหรือเคร่ืองหมายอ่ืน    ใหคิดอัตรา  ๑๐๐ บาท 

ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(๓) ปายดังตอไปนี้    ใหคิดอัตรา ๒๐๐ บาท 

ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
      (ก) ปายท่ีไมมีอักษรไทย 
            ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ 
            หรือไม 
      (ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวน 
            หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวา 
            อักษรตางประเทศ 
(๔) ปายตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ซึ่งมีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนท่ีหรือ

เปลี่ยนเปนขอความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได โดยเคร่ืองจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ ใหคิดอัตราภาษีตาม
จํานวนขอความ เคร่ืองหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่ขอความเครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยูใน
ปาย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ถายังไมไดออกกฎกระทรวงใหคิดอัตรา
ภาษีตามบัญชีอัตราภาษีปายนี้ 

(๕) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขตามมาตรา ๑๔ (๓) ใหคิดอัตราตาม (๑) (๒) หรอื (๓) 
แลวแตกรณี และใหเสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 

(๖) พื้นที่ของปายไมวาจะมีรูปรางหรือลักษณะอยางไร ใหคํานวณดังนี้ 
      (ก) ถาเปนปายที่มีขอบเขตกําหนดไดใหเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาวที่สุดของ

ขอบเขตปายเปนตารางเซนติเมตร 
      (ข) ถาเปนปายท่ีไมมีขอบเขตกําหนดได ใหถือวาตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่

อยูริมสุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดสวนกวางท่ีสุดและยาวท่ีสุด แลวคํานวณตาม (ก) 
(๗) ปายตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลว 
       (ก) ถามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของหารอยตารางเซนติเมตร ใหนับเปนหารอยตาราง

เซนติเมตร ถาไมเกินกึ่งหนึ่ง ใหปดท้ิง 

                                                           
๓๗ บัญชีอัตราภาษปีาย แกไขโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       (ข) ถามีอัตราท่ีตองเสียภาษีตํ่ากวาปายละ ๒๐๐ บาท ใหเสียภาษีปายละ ๒๐๐ 
บาท 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากภาษีปายเปนภาษี 
ของราชการบริหารสวนทองถิ่น ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากร และมอบใหราชการบริหาร 
สวนทองถ่ิน โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนจงัหวัด เทศบาลและสุขาภิบาล เปนผูจัดเก็บ 
จึงตรากฎหมายวาดวยภาษีปายขึ้นโดยเฉพาะ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๑ ธ.ค ๒๕๔๔ 

A+B(C) 
 
 
พระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๘ 
 

มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
ใหใชบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

กฎกระทรวงที่กําหนดอัตราภาษีปายตามบัญชีอัตราภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้ใหใช
บังคับแกการเก็บภาษีปายในปถัดจากปที่ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๐  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่ีถูกยกเลิกหรือแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่คางอยูหรือที่พึง
ชําระกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๑  ความในมาตรา ๗ วรรคสาม ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใช

บังคับเม่ือพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 
๒๕๑๐ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการยกเวนภาษ ีการกําหนด
อัตราภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การชําระภาษี การบังคับชําระภาษีคาง การคืน
เงินคาภาษีอัตราเงินเพิ่ม และการอุทธรณ ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับสภาพการณ
และสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันหรือใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 

  
พรพิมล/แกไข 

                                                           
๓๘ รก. ๒๕๓๔/๒๔๐/๒๖พ/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๑ ธ.ค ๒๕๔๔ 
A+B(C) 

 
 

พชร/พรพิมล  จัดทํา 
๐๔/๐๒/๔๖ 

 


