
พระราชบัญญัติภาษีป้าย 
พ.ศ.2510 

   
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 
เป็นปีที่ 22 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ
ว่า 
          โดยที่เป็นการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีป้ายออกจากประมวลรัษฎากร 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
 

          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2511 เป็นต้นไป 
 
          มาตรา 3  ให้ยกเลิกหมวด 5 ภาษีป้ายในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 
          บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
          มาตรา 4  เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

           มาตรา 5(2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กับให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีป้ายไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

–––––––––– 
 
          มาตรา 6  ในพระราชบัญญัตินี้  ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ใน
การประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้ ไม่
ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือท าให้
ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน 

          ราชการส่วนท้องถิ่น(1) หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

          เขตราชการส่วนท้องถิ่น(2) หมายความว่า 
          (1) เขตเทศบาล 
          (2) เขตสุขาภิบาล 
          (3) เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          (4) เขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) เขตเมืองพัทยา 
          (6) เขตองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 

          ผู้บริหารท้องถิ่น(3) หมายความว่า 
          (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
          (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
          (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
          (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
          (5) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
          (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          ปี หมายความว่า ปีประดิทิน 
          รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

          มาตรา 7(4) ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดง
ในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ
สามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปีทั้งนี้ ตามอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
          การค านวณพ้ืนที่ภาษีป้าย ให้ค านวณตามบัญชีอัตราภาษีป้าย (6) และ (7) ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 



          ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอ่ืนและมีพ้ืนที่เกินสองตารางเมตรต้องมีชื่อและที่อยู่ของ
เจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้ายและให้ข้อความดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษี
ป้ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 8  เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายส าหรับป้ายดังต่อไปนี้ 
          (1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
          (2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า 
          (3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว 

          (4)(1) ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์ 

          (5) (2)ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่ง
เป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได้ และแต่ละป้ายมีพ้ืนที่ไม่เกินที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ ไม่รวมถึงป้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
          (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
          (7) ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการ   นั้น ๆ และหน่วยงานที่น ารายได้ส่งรัฐ 
          (8) ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพ่ือการ
สหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

          (9) (3) ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
         (10) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
         (11) ป้ายของวัด หรือผู้ด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
         (12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
         (13) ป้ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

          มาตรา 9(4) ภาษีป้ายที่เก็บในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

          มาตรา 10(5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 



          มาตรา 11  การส่งค าสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออ่ืนให้แก่บุคคลใด ให้
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
          (1) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของผู้รับ 
          (2) ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได ้
          ถ้าไม่พบผู้รับ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ ให้ส่งแก่ผู้บรรลุนิติ
ภาวะแล้ว ซึ่งอยู่หรือท างาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น 
          ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า สถาน
ประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยสองฉบับ 
เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีนี้แล้ว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ปฏิบัติการให้ถือว่าบุคคลนั้น
ได้รับหนังสือนั้นแล้ว 
 

หมวด 2 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย 

–––––––––––- 
 
          มาตรา 12  ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและ
วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี 
          ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย 
 
          มาตรา 13  ถ้าเจ้าของป้ายตาย เป็นผู้ไม่อยู่ เป็นคนสาบสูญ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นทายาทหรือผู้อ่ืน ผู้จัดการ
ทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 12 แทนเจ้าของป้าย 
 

          มาตรา 14(1) เจ้าของป้ายผู้ใด 
          (1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
          (2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพ้ืนที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับ
ป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว 
          (3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพ้ืนที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีป้าย
แล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพ่ิมข้ึน 
          ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมาย
ในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี 
 



          มาตรา 14 ทวิ(2) ป้ายตามมาตรา 14 (1) ให้เสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 
          ป้ายตามมาตรา 14 (2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะปีที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 
          ป้ายตามมาตรา 14 (3) ให้เสียภาษีตาม (5) ของบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็น
ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ ภาพ และเครื่องหมายทั้งหมดให้เสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 
 
 

          มาตรา 15(3) ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 
          (1) ส านักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น 
          (2) ส านักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระท าในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
          (3) สถานที่อ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด โดยประกาศหรือโฆษณาให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันประกาศหรือโฆษณา 
 
          มาตรา 16  ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับโอน 
 

หมวด 3 
การประเมินภาษีป้ายและการช าระภาษีป้าย 

––––––––––––– 

          มาตรา 17(1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์การค านวณภาษีป้ายที่ก าหนด
ไว้ในบัญชีอัตราภาษีป้าย (6) และ (7) ท้ายพระราชบัญญัตินี้และตามอัตราภาษีป้ายที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงแล้วแจ้งการประเมินเป็นหนังสือไปยังเจ้าของป้าย 
 

          มาตรา 18(2) ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการส าหรับภาษี
ป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครองครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้น
ติดตั้งหรือแสดงอยู่ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามล าดับ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีป้าย
เป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว 
 

          มาตรา 19(3) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อ่ืนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ช าระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันช าระภาษีป้าย 



          การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงินให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธีอ่ืน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดแทนการช าระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ได้ท าการส่ง
ดังกล่าวเป็นวันช าระภาษีป้าย 
 

          มาตรา 19 ทวิ(4) ถ้าภาษีป้ายที่ต้องช าระมีจ านวนตั้งแต่สามพันบาทขึ้นไป ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
จะขอผ่อนช าระเป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กันก็ได้โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษีตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง 
          การผ่อนช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง ให้ช าระงวดที่หนึ่งก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษีตามมาตรา 19 
วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องช าระงวดที่สอง 
          ถ้าผู้ขอผ่อนช าระภาษีไม่ช าระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้หมดสิทธิ
ที่จะขอผ่อนช าระภาษี และให้น ามาตรา 25 (3) มาใช้บังคับส าหรับงวดที่ยังมิได้ช าระ 

          มาตรา 19 ตรี(5) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยใน
สถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ 
 
          มาตรา 20  ภาษีป้ายจ านวนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการประเมินแล้ว ถ้ามิได้ช าระภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ถือเป็นภาษีป้ายค้างช าระ 
 

          มาตรา 21(6) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ค้างช าระ เพ่ือน าเงินมาช าระค่าภาษีป้ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
 
          มาตรา 22  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด หรือ
ขายทอดตลาด เหลือเท่าใดให้ช าระเป็นค่าภาษีป้าย ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่อีกให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินนั้น 
 

          มาตรา 23(1) เมื่อได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่งแล้ว ถ้าได้มีการ
ช าระภาษีป้ายที่ค้างช าระ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการ
ขายทอดตลาด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายสั่งถอนการยึดหรืออายัดนั้น 
 

          มาตรา 24(2) ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน 
          การขอรับเงินคืน ให้ยื่นค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย ในการนี้ให้ผู้ยื่นค าร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือค าชี้แจงใด ๆ ประกอบค าร้องด้วย 



          เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน ให้สั่ง
คืนเงินให้โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
          การกระท าใด ๆ เพือ่ให้เสียภาษีป้ายน้อยลงกว่าที่ได้เสียไปแล้วให้มีผลเมื่อเริ่มต้นปีภาษีป้าย 
 

หมวด 4 
เงินเพิ่ม 
––––––– 

 
          มาตรา 25  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพ่ิมนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตรา 
ดังต่อไปนี้ 
          (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของจ านวนเงิน
ที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย 
          (2) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง 
ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดง
รายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

          (3) (3)ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพ่ิมร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินที่
ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนทั้งนี้ ไม่ให้น าเงินเพ่ิมตาม (1) และ (2) มาค านวณเป็น
เงินเพ่ิมตามอนุมาตรานี้ด้วย 
 
          มาตรา 26  เงินเพ่ิมตามมาตรา 25 ให้ถือว่าเป็นภาษีป้าย 
 

หมวด 5 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

––––––––– 
 
          มาตรา 27  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
          (1) เข้าไปในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพ่ือหารายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
หรือบริเวณที่ต่อเนื่องกับสถานที่ดังกล่าว หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีป้ายในระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้ปฏิบัติการ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ 
          (2) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชีหรือเอกสาร
เกี่ยวกับภาษีป้ายมาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอันสมควร 
 
 



          มาตรา 28  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องร้องขอ 
          บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 29  เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินห้าปีนับแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

หมวด 6 
การอุทธรณ์ 
–––––– 

          มาตรา 30(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่
ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 
          การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
          การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการช าระภาษีป้าย เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 

          มาตรา 31(2) เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์มาให้ถ้อยค าเพ่ิมเติมหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได ้
          ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันตามมาตรา 30 วรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก ไม่
ยอมให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได้ 
 

          มาตรา 32(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ท าการประเมินโดยเร็ว 
 

          มาตรา 33(4) ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายโดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์เว้นแต่ในกรณีที่
เป็นการยกอุทธรณ์ตามมาตรา 31 วรรคสอง 
          การฟ้องคดีตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 30 แล้ว 

          มาตรา 33 ทวิ(5)ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุดให้คืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ผู้อุทธรณ์ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็วเพ่ือมาขอรับเงินคืนภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 



หมวด 7 
บทก าหนดททษ 

–––––– 
 

          มาตรา 34(1) ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยค าเท็จ ตอบค าถาม
ด้วยถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ป้าย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

          มาตรา 35(2) ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึง
ห้าหมื่นบาท 

          มาตรา 35 ทวิ(3) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับวันละหนึ่งร้อยบาท
เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระท าความผิด 
 

          มาตรา 36(4) ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงการเสียภาษีป้ายตามมาตรา 
19 ตรี ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 
 

          มาตรา 37(5) ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 27 (1) หรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้ง
แต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

          มาตรา 38(6) ในกรณีมีผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง   
ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเห็นว่าเป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจ าคุกหรือปรับและโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจเปรียบเทียบสถานเดียวได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
          (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพนมหานครหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
          (2) ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนยกเว้นเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายของแต่ละเขต เป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
          เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
          ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ด าเนินคดีต่อไป 
 

          มาตรา 39(7) เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 



          มาตรา 39 ทวิ(8) ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล 
กรรมการผู้จัดการ    ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ รู้เห็นหรือยินยอมในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 

บทเฉพาะกาล 
––––––– 

 
          มาตรา 40  บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา 3 ให้คงใช้บังคับได้ในการเก็บ
ภาษีป้ายจ านวนปีต่าง ๆ กอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราภาษีป้าย(1) 
––––––––––– 

 
   (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา  10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
   (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืนให้คิดอัตรา  
100 บาท            ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
   (3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 200 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
       (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
       (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
   (4) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ 
เครื่องหมายหรือภาพอ่ืนได้ โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ ให้คิดอัตราภาษีตามจ านวนข้อความ 
เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่ข้อความเครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออกกฎกระทรวงให้คิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตรา
ภาษีป้ายนี้ 
   (5) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14 (3)  ให้คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และ ให้
เสียเฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
   (6) พ้ืนที่ของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือลักษณะอย่างไร ให้ค านวณ  ดังนี้ 
       (ก) ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตก าหนดได้ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดของขอบเขตป้ายเป็น
ตารางเซนติเมตร 
       (ข) ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตก าหนดได้  ให้ถือว่าตัวอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็น
ขอบเขตส าหรับก าหนดส่วนกว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วค านวณตาม(ก) 
   (7) ป้ายตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  เมื่อค านวณพื้นท่ีของป้ายแล้ว 
       (ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยตารางเซนติเมตรให้นับเป็นห้าร้อยตารางเซนติเมตร ถ้าไม่เกินกึ่ง
หนึ่งให้ปัดทิ้ง 
       (ข) ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 
    
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากภาษีป้ายเป็นภาษีของราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากรและมอบให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดย
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและสุขาภิบาล เป็นผู้จัดเก็บ  จึงตรากฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
ขึ้นโดยเฉพาะ 
 
 
 



พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 
          มาตรา 19  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติภาษีป้าย  พ.ศ.2510 และให้ใช้
บัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 
          กฎกระทรวงที่ก าหนดอัตราภาษีป้ายตามบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่
การเก็บภาษีป้ายในปีถัดจากปีที่ประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา 
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 
          มาตรา 20  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงช าระก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 
          มาตรา 21  ความในมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.
2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษี การก าหนดอัตรา
ภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การช าระภาษี การบังคับช าระภาษีค้าง การคืนเงินค่า
ภาษี อัตราเงินเพ่ิม และการอุทธรณ์ ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหรือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


