
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ภาษีปาย 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 
เปนปที่ ๒๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแยกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีปายออกจากประมวลรัษฎากร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกหมวด ๕ ภาษีปายในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเทศบาลใดอยูในความควบคุมดูแลของ

กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายวาดวยเทศบาล บรรดาอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญตันิี ้

กับใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษีปายไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษี
ปายทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๔/ตอนที่ ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หนา ๖/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ 
๒ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บททั่วไป 
   

 
มาตรา ๖  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ปาย” หมายความวา ปายแสดงชื่อ ย่ีหอหรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบ

การคาหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ไมวา
จะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือ
ทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน 

“ราชการสวนทองถ่ิน”๓ หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

สวนทองถ่ิน 

“ผูบริหารทองถ่ิน”๕ หมายความวา 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
(๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ิน สําหรับในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
“ป” หมายความวา ปปฏิทิน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ มาตรา ๖ นิยามคําวา “ราชการสวนทองถ่ิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔ มาตรา ๖ นิยามคําวา “เขตราชการสวนทองถ่ิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๕ มาตรา ๖ นิยามคําวา “ผูบริหารทองถ่ิน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๖  ใหเจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายปยกเวนปายที่

เร่ิมติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปและใหคิด
ภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวด
สุดทายของป ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตรา
ภาษีปายทายพระราชบัญญัตินี้ 

การคํานวณพื้นที่ภาษีปาย ใหคํานวณตามบัญชีอัตราภาษีปาย (๖) และ (๗) 
ทายพระราชบัญญัตินี้ 

ปายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยของบุคคลอื่นและมีพ้ืนที่เกินสองตารางเมตรตอง
มีช่ือและที่อยูของเจาของปายเปนตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปายและใหขอความ
ดังกลาวไดรับยกเวนภาษีปายตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๘  เจาของปายไมตองเสียภาษีปายสําหรับปายดังตอไปนี ้
(๑) ปายที่แสดงไว ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพ่ือโฆษณา

มหรสพ 
(๒) ปายที่แสดงไวที่สินคาหรือที่ส่ิงหอหุมหรือบรรจุสินคา 
(๓) ปายที่แสดงไวในบริเวณงานที่จัดขึ้นเปนครั้งคราว 
(๔)๗ ปายที่แสดงไวที่คน หรือสัตว 
(๕)๘ ปายที่แสดงไวภายในอาคารที่ใชประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น

หรือภายในอาคารซึ่งเปนที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพ่ือหารายได และแตละปายมีพ้ืนที่ไมเกินที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตไมรวมถึงปายตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

(๖) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ินตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(๗) ปายขององคการที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของ
รัฐบาลหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และหนวยงานที่นํารายไดสงรัฐ 

(๘) ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ธนาคารเพื่อการสหกรณ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(๙)๙ ปายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว ณ อาคารหรือ
บริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น 

(๑๐) ปายของผูประกอบการเกษตรซึ่งคาผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 

                                                 
๖ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๗ มาตรา ๘ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๘ มาตรา ๘ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๙ มาตรา ๘ (๙) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๑) ปายของวัด หรือผูดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกการศาสนาหรือการกุศล
สาธารณะโดยเฉพาะ 

(๑๒) ปายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
(๑๓) ปายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๑๐  ภาษีปายที่เก็บในเขตราชการสวนทองถ่ินใด ใหเปนรายไดของ

ราชการสวนทองถ่ินนั้น 
 
มาตรา ๑๐๑๑  ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ เ พ่ือ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๑  การสงคําส่ังเปนหนังสือ หนังสือแจงการประเมิน หรือหนังสืออ่ืน

ใหแกบุคคลใด ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ใหสงในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลา

ทําการของผูรับ 
(๒) ใหสง ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการหรือที่อยูอาศัยของผูรับ โดยจะ

สงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 
ถาไมพบผูรับ ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือที่อยูอาศัยของผูรับ ให

สงแกผูบรรลุนิติภาวะแลว ซึ่งอยูหรือทํางาน ณ สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู
อาศัยของผูนั้น 

ถาไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวได ใหปดหนังสือนั้นไวในที่เห็นไดงาย ณ 
สถานการคา สถานประกอบกิจการ หรือที่อยูอาศัยของผูนั้น หรือลงประกาศแจงความใน
หนังสือพิมพรายวันอยางนอยสองฉบับ เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีนี้แลว และเวลาไดลวงพนไปไมนอย
กวาเจ็ดวันนับแตวันที่ปฏิบัติการ ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับหนังสือนั้นแลว 

 
หมวด ๒ 

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 
   

 
มาตรา ๑๒  ใหเจาของปายซึ่งจะตองเสียภาษีปาย ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย

ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ภายในเดือนมีนาคมของป 
ในกรณีที่เจาของปายอยูนอกประเทศไทย ใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศไทยมี

หนาที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย 
 

                                                 
๑๐ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๑ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  ถาเจาของปายตาย เปนผูไมอยู เปนคนสาบสูญ เปนคนไร
ความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดก ผูครอบครองทรัพยมรดกไม
วาจะเปนทายาทหรือผู อ่ืน ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แลวแตกรณี มีหนาที่
ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๒ แทนเจาของปาย 

 
มาตรา ๑๔๑๒  เจาของปายผูใด 
(๑) ติดตั้งหรือแสดงปายอันตองเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
(๒) ติดตั้งหรือแสดงปายใหมแทนปายเดิมและมีพ้ืนที่ ขอความ ภาพ และ

เครื่องหมายอยางเดียวกับปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายแลว 
(๓) เปลี่ยนแปลงแกไขพื้นที่ปาย ขอความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนใน

ปายที่ไดเสียภาษีปายแลว อันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น 
ใหเจาของปาย ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายตอ

พนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวันเปลี่ยนแปลง 
แกไขขอความ ภาพ หรือเคร่ืองหมายในปายเดิม แลวแตกรณ ี

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

พระราชบัญญัตินี้ ถาเปนปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขขอความภาพ และเครื่องหมายทั้งหมดใหเสีย
ภาษีปายตามมาตรา ๗ 

 
มาตรา ๑๕๑๔  ใหเจาของปายหรือผูซึ่งเจาของปายมอบหมายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานหรือที่วาการของราชการสวนทองถ่ินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู

ในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
(๒) สํานักงานหรือที่ว าการของราชการสวนทองถ่ินซึ่ งการจดทะเบียน

ยานพาหนะไดกระทําในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น 
(๓) สถานที่อ่ืนที่ผูบริหารทองถ่ินกําหนด โดยประกาศหรือโฆษณาใหทราบเปน

เวลาไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันประกาศหรือโฆษณา 
 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีการโอนปาย ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอ

พนักงานเจาหนาที่ ภายในสามสิบวันนับแตวันรับโอน 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๓ มาตรา ๑๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๔ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การประเมินภาษีปายและการชําระภาษปีาย 

   
 

มาตรา ๑๗๑๕  ใหพนักงานเจาหนาที่ประเมินภาษีปายตามหลักเกณฑการคํานวณ
ภาษีปายที่กําหนดไวในบัญชีอัตราภาษีปาย (๖) และ (๗) ทายพระราชบัญญัตินี้และตามอัตรา
ภาษีปายที่กําหนดในกฎกระทรวง แลวแจงการประเมินเปนหนังสือไปยังเจาของปาย 

 
มาตรา ๑๘๑๖  ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาไมมีผู ย่ืนแบบแสดง

รายการสําหรับภาษีปายใด เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวเจาของปายนั้นได ใหถือวาผู
ครอบครองปายนั้นเปนผูมีหนาที่เสียภาษีปายถาไมอาจหาตัวผูครองครองปายนั้นได ใหถือวา
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู เปนผูมีหนาที่เสียภาษีปาย
ตามลําดับ และใหพนักงานเจาหนาที่แจงการประเมินภาษีปายเปนหนังสือไปยังบุคคลดังกลาว 

 
มาตรา ๑๙๑๗  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระภาษีปายตอพนักงานเจาหนาที่ ณ 

สถานที่ที่ไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายไว หรือ ณ สถานที่อ่ืนใดท่ีพนักงานเจาหนาที่กําหนด  
ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน และใหถือวาวันที่ชําระภาษีตอพนักงาน
เจาหนาที่เปนวันชําระภาษีปาย 

การชําระภาษีปายจะกระทําโดยวิธีการสงธนาณัติหรือตั๋วเงินแลกเงินของธนาคาร
ที่ส่ังจายเงินใหแกราชการสวนทองถ่ินที่เก่ียวของ ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนหรือสงโดยวิธีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดแทนการชําระตอพนักงานเจาหนาที่ก็
ได และใหถือวาวันที่ไดทําการสงดังกลาวเปนวันชําระภาษีปาย 

 
มาตรา ๑๙ ทวิ๑๘  ถาภาษีปายที่ตองชําระมีจํานวนตั้งแตสามพันบาทขึ้นไปผูมี

หนาที่เสียภาษีปายจะขอผอนชําระเปนสามงวด งวดละเทาๆ กันก็ได โดยแจงความจํานงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนครบกําหนดเวลาชําระภาษีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 

การผอนชําระภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหชําระงวดที่หนึ่งกอนครบกําหนดเวลาชําระ
ภาษีตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง งวดที่สองภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่หนึ่ง 
และงวดที่สามภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสุดทายที่ตองชําระงวดที่สอง 

ถาผูขอผอนชําระภาษีไมชําระภาษีปายงวดหนึ่งงวดใดภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง ใหหมดสิทธิที่จะขอผอนชําระภาษี และใหนํามาตรา ๒๕ (๓) มาใชบังคับสําหรับงวดที่
ยังมิไดชําระ 
                                                 

๑๕ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๗ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๘ มาตรา ๑๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๙ ตรี๑๙  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายแสดงหลักฐานการเสียภาษีปายไว ณ 

ที่เปดเผยในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบกิจการ 
 
มาตรา ๒๐  ภาษีปายจํานวนใดที่พนักงานเจาหนาที่ไดแจงการประเมินแลวถา

มิไดชําระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือเปนภาษีปายคางชําระ 
 
มาตรา ๒๑๒๐  ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึดหรืออายัด

และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่คางชําระ เพ่ือนําเงินมาชําระคาภาษีปาย
คาธรรมเนียมและคาใชจายโดยมิตองขอใหศาลสั่งหรือออกหมายยึด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

การยึดทรัพยสินจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคําเตือนเปนหนังสือใหผูมีหนาที่เสีย
ภาษีปายชําระปายที่คางชําระภายในกําหนดไมนอยกวาเจ็ดวันนับแตวันที่รับหนังสือนั้น 

การขายทอดตลาดทรัพยสินจะกระทํามิไดในระหวางระยะเวลาอุทธรณตาม
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ เวนแตทรัพยสินนั้นจะเปนของเสียงาย 

วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน เพ่ือใหไดรับภาษีปายที่คางชําระ 
ใหนําวิธีการในการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายใน

การยึด อายัด หรือขายทอดตลาด เหลือเทาใดใหชําระเปนคาภาษีปาย ถายังมีเงินเหลืออยูอีกให
คืนแกเจาของทรัพยสินนั้น 

 
มาตรา ๒๓๒๑  เมื่อไดมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินไวตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง

แลว ถาไดมีการชําระภาษีปายที่คางชําระ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดหรืออายัด
ทรัพยสินโดยครบถวนกอนการขายทอดตลาด ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ิน
มอบหมายสั่งถอนการยึดหรืออายัดนั้น 

 
มาตรา ๒๔๒๒  ผูใดเสียภาษีปายโดยไมมีหนาที่ตองเสียหรือเสียเกินกวาที่ควรตอง

เสีย ผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคืน 

                                                 
๑๙ มาตรา ๑๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
๒๑ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๒ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอรับเงินคืน ใหย่ืนคํารองตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ิน
มอบหมายภายในหนึ่งปนับแตวันที่เสียภาษีปาย ในการนี้ใหผูย่ืนคํารองสงเอกสาร หลักฐานหรือ
คําช้ีแจงใดๆ ประกอบคํารองดวย 

เมื่อผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายเห็นวาผูย่ืนคํารองมีสิทธิ
ไดรับเงินคืน ใหส่ังคืนเงินใหโดยเร็ว และแจงใหผูย่ืนคํารองทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่ง
ปนับแตวันที่ไดรับแจง 

การกระทําใดๆ เพ่ือใหเสียภาษีปายนอยลงกวาที่ไดเสียไปแลว ใหมีผลเมื่อ
เร่ิมตนปภาษีปาย 

 
หมวด ๔ 
เงินเพิ่ม 

   
 

มาตรา ๒๕  ใหผูมีหนาที่เสียภาษีปายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ตองเสียภาษีปาย
ในกรณีและอัตรา ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอย
ละสิบของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย เวนแตกรณีที่เจาของปายไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
ปายกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะไดแจงใหทราบถึงการละเวนนั้นใหเสียเงินเพิ่มรอยละหาของ
จํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย 

(๒) ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ทําใหจํานวนเงินที่จะตองเสีย
ภาษีปายลดนอยลง ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสิบของภาษีปายที่ประเมินเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่เจาของ
ปายไดมาขอแกไขแบบแสดงรายการภาษีปายใหถูกตองกอนที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน 

(๓)๒๓ ไมชําระภาษีปายภายในเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มรอยละสองตอเดือน
ของจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีปาย เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ไมใหนําเงินเพิ่มตาม 
(๑) และ (๒) มาคํานวณเปนเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ดวย 

 
มาตรา ๒๖  เงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ ใหถือวาเปนภาษีปาย 

 
หมวด ๕ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๒๗  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายไดของผู

มีหนาที่เสียภาษีปาย หรือบริเวณที่ตอเนื่องกับสถานที่ดังกลาว หรือสถานที่ที่เก่ียวของกับการ

                                                 
๒๓ มาตรา ๒๕ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จัดเก็บภาษีปายในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบวา
ผูมีหนาที่เสียภาษีปายไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม 

(๒) ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกผูมีหนาที่เสียภาษีปายมาใหถอยคําหรือใหสง
บัญชีหรือเอกสารเกี่ยวกับภาษีปายมาตรวจสอบภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๒๘  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตร

ประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๙  เมื่อปรากฏวาเจาของปายมิไดย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปายหรือย่ืน

แบบแสดงรายการภาษีปายโดยไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจแจงการประเมินยอนหลัง
ไดไมเกินหาปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่แจงการประเมิน 

 
หมวด ๖ 

การอุทธรณ 
   

 
มาตรา ๓๐๒๔  ผูมีหนาที่เสียภาษีปายที่ไดรับแจงการประเมินภาษีปายแลวเห็นวา

การประเมินนั้นไมถูกตอง มีสิทธิอุทธรณการประเมินตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ิน
มอบหมายไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน 

การอุ ทธ รณ ต ามวรรคหนึ่ ง ให ย่ื นต อพนั ก ง าน เ จ าหน าที่ ต ามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชําระภาษีปาย เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหารทองถ่ิน 

 
มาตรา ๓๑๒๕  เพ่ือประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ ผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่ง

ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายอาจมีหนังสือเรียกผูอุทธรณมาใหถอยคําเพ่ิมเติมหรือใหสงเอกสาร
หรือหลักฐานที่เก่ียวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

ถาผูอุทธรณไมยืนอุทธรณภายในสามสิบวันตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ไมปฏิบัติ
ตามหนังสือเรียก ไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของโดยไมมีเหตุ
อันสมควร ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจยกอุทธรณนั้นเสียได 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๕ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒๒๖  ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายวินิจฉัย
อุทธรณใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ และแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผล
เปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดทําการประเมินโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๓๒๗  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยของผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่ง

ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายโดยฟองเปนคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัยอุทธรณเวนแตในกรณีที่เปนการยกอุทธรณตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

การฟองคดีตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๓๐ แลว 

 
มาตรา ๓๓ ทวิ๒๘  ในกรณีที่มีคําวินิจฉัยอุทธรณถึงที่สุดใหคืนเงินคาภาษีปาย

ใหแกผูอุทธรณ ใหผูบริหารทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายแจงใหผูอุทธรณทราบ
โดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจง 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๔๒๙  ผูใดโดยรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความอันเปนเท็จ ใหถอยคํา

เท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงหรือ
พยายามหลีกเล่ียงการเสียภาษีปาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตหาพันบาท
ถึงหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๕๓๐  ผูใดจงใจไมย่ืนแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้ง

แตหาพันบาทถึงหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๓๕ ทวิ๓๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับวัน

ละหนึ่งรอยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทําความผิด 
 

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๗ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๘ มาตรา ๓๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๙ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๐ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๑ มาตรา ๓๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖๓๒  ผูใดไมแจงการรับโอนปายตามมาตรา ๑๖ หรือไมแสดงการเสีย
ภาษีปายตามมาตรา ๑๙ ตรี ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๗๓๓  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 

๒๗ (๑) หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๒๗ (๒) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๘๓๔  ในกรณีมีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูบริหาร

ทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายเห็นวาเปนความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษ
จําคุกหรือปรับและโทษจําคุกไมเกินหกเดือน ใหผูบริหารทองถ่ินมีอํานาจเปรียบเทียบสถานเดียว
ไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูซึ่งผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

(๒) ในเขตราชการสวนทองถ่ินอื่นยกเวนเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูบริหาร
ทองถ่ินหรือผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินมอบหมายของแตละเขต เปนผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
การเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป 

 
มาตรา ๓๙๓๕  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวน

ทองถ่ินนั้น 
 
มาตรา ๓๙ ทวิ๓๖  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติ

นี้เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

                                                 
๓๒ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๓ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๔ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๕ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓๖ มาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๐  บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกตามมาตรา ๓ ใหคงใช
บังคับไดในการเก็บภาษีปายจํานวนปตางๆ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราภาษีปาย๓๗ 
   

 
(๑) ปายที่มีอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา ๑๐ บาท ตอหารอย 
 ตารางเซนติเมตร 
(๒) ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษร 

ตางประเทศและหรือปนกับภาพ 
และหรือเคร่ืองหมายอื่น ใหคิดอัตรา ๑๐๐ บาท ตอหารอย 

 ตารางเซนติเมตร 
(๓) ปายดังตอไปนี้ ใหคิดอัตรา ๒๐๐ บาท ตอหารอย 
 ตารางเซนติเมตร 

(ก) ปายที่ไมมีอักษรไทย 
ไมวาจะมีภาพหรือ 
เครื่องหมายใดๆ หรือไม 

(ข) ปายที่มีอักษรไทยบางสวน 
หรือทั้งหมดอยูใตหรือ 
ต่ํากวาอักษรตางประเทศ 

(๔) ปายตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งมีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือ
เปลี่ยนเปนขอความ เครื่องหมาย หรือภาพอ่ืนได โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใดๆ ใหคิด
อัตราภาษีตามจํานวนขอความ เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่ขอความ
เครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยูในปาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ถายังไมไดออกกฎกระทรวงใหคิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีปายนี้ 

(๕) ปายที่เปลี่ยนแปลงแกไขตามมาตรา ๑๔ (๓) ใหคิดอัตราตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแต
กรณี และใหเสียเฉพาะจํานวนเงินภาษีที่เพ่ิมขึ้น 

(๖) พ้ืนที่ของปายไมวาจะมีรูปรางหรือลักษณะอยางไร ใหคํานวณดังนี ้
(ก) ถาเปนปายที่มีขอบเขตกําหนดไดใหเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาวที่สุดของขอบเขต

ปายเปนตารางเซนติเมตร 
(ข) ถาเปนปายที่ไมมีขอบเขตกําหนดได ใหถือวาตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายที่อยูริม

สุดเปนขอบเขตสําหรับกําหนดสวนกวางที่สุดและยาวที่สุด แลวคํานวณตาม (ก) 
(๗) ปายตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เมื่อคํานวณพื้นที่ของปายแลว 

(ก) ถามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของหารอยตารางเซนติเมตร ใหนับเปนหารอยตารางเซนติเมตร ถา
ไมเกินกึ่งหนึ่ง ใหปดทิ้ง 

                                                 
๓๗ บัญชีอัตราภาษีปาย แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) ถามีอัตราที่ตองเสียภาษีต่ํากวาปายละ 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากภาษีปายเปนภาษีของ
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ควรแยกออกจากประมวลรัษฎากร และมอบใหราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและสุขาภิบาล เปนผูจัดเก็บ จึงตรา
กฎหมายวาดวยภาษีปายขึ้นโดยเฉพาะ 
 
พระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๘ 

 
มาตรา ๒๐  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ถูกยกเลิก

หรือแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับตอไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่
คางอยูหรือที่พึงชําระกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๑  ความในมาตรา ๗ วรรคสาม ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ใหใชบังคับเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาษีปาย 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยการยกเวนภาษี 
การกําหนดอัตราภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การประเมินภาษี การชําระภาษี การบังคับ
ชําระภาษีคาง การคืนเงินคาภาษีอัตราเงินเพิ่ม และการอุทธรณ ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษ
ใหสอดคลองกับสภาพการณและสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันหรือใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หนา ๒๖/๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 


