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บันทึกหลักการและเหตุผล 
   ประกอบร่างพระราชบัญญัติภาษีปา้ย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

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

หลักการ 
  เพื่อให้การบงัคับใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ซึ่งไม่สอดคล้อง 
กับสถานการณ์และสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องออกร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี ้
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 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  

  ................................................................................................................................................... 
…………………………………………….. 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

  มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
เว้นแต่การจัดเก็บภาษีป้ายสำหรับปี พ.ศ. 2567 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. …. เป็นต้นไป 

         มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 
     “มาตรา 6 ในพระราชบัญญัติน้ี 
     “ป้าย” หมายความว่า ป้ายแสดงช่ือ ข้อความ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า 
หรือประกอบ กิจการอื่นเพื่ อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิ จการอื่ น เพื่ อหารายได้  ไม่ ว่าจะได้ แสดง 
หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ ตัวเลข หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏ  
ด้วยวิธีอื่น  
     “เครื่องหมาย” หมายความว่า สิ่ งที่ทำข้ึนเพื่ อ ให้จดจำได้ง่าย หรือสื่ อความหมาย 
ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้  
ไม่ว่าสิ่งที่ทำข้ึนน้ันจะเป็นตัวอักษร ภาพ รวมถึงเครื่องหมายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าด้วย 
       “เจ้าของป้าย” หมายความว่า เจ้าของช่ือ ข้อความหรือเครื่องหมาย รวมถึงเจ้าของโครงป้าย 
ที่ได้จัดทำป้ายข้ึนเพื่อแสดงช่ือ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น  
เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้   

 “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี 
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      “เขตราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า 

 (1) เขตเทศบาล 
      (2) เขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
     (3) เขตกรุงเทพมหานคร 
      (4) เขตเมืองพัทยา 
      (5) เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด     
    “ผู้บริหารท้องถ่ิน” หมายความว่า 
 (1) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล 

(2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
   “ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี”  
      มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
      “มาตรา 8 เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้ 

 (1) ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบรเิวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ 
(2) ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิง่หุม้ห่อหรอืบรรจุสินค้า     

 (3) ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดข้ึนเป็นครั้งคราว 
  (4) ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์ 

 (5) ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือภายในอาคาร 
ซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะสามารถมองเห็นได้จากภายนอกหรือไม่ก็ตาม และแต่ละป้าย  
มีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
 (6) ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

(7) ป้ายช่ือของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชน 
หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน้ัน 
      (8) ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน 
      (9) ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะ
โดยเฉพาะ 
     (10) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
     (11) ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” 
       มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา 11 การส่งคำสั่งเป็นหนังสือ หนังสือแจ้งการประเมิน หรือหนังสืออื่นให้แก่บุคคลใด  
ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ส่งในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ข้ึน  และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการ  
ของผู้รับ 
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 (2) ให้ส่ง ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการหรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ โดยจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ 
     ถ้าไม่พบผู้รับ ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้รับ ให้ส่งแก่ 
ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งอยู่หรือทำงาน ณ สถานการค้า สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น 

ถ้าไม่สามารถจะส่งตามวิธีดังกล่าวได้ ให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ เห็นได้ง่าย ณ สถานการค้า  
สถานประกอบกิจการ หรือที่อยู่อาศัยของผู้นั้น หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายเป็นปกติ 
ในท้องที่นั้นก็ได ้เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับแล้ว” 

       มาตรา  ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 1๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
        “มาตรา ๑๑/๑ ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร
ท้องถ่ินโดยเสียค่าธรรมเนียม ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง  
        ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของป้ายแก้ไข ปลด หรือรื้อถอนป้ายนั้นภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติ
ตามผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถ่ินมีอำนาจปลด หรือรื้อถอนปา้ยนั้น โดยเจ้าของป้าย
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น” 

        มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
        “มาตรา 12 ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ภายในเดือนมีนาคมของปี 
     ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศไทย ให้ตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่  
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย 
        กรณีที่มีเจ้าของช่ือ ข้อความ หรือเครื่องหมายและเจ้าของโครงป้ายเป็นคนละคนกัน  
ให้เจ้าของช่ือ ข้อความ หรือเครื่องหมายเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  
        กรณีที่มีเจ้าของช่ือ ข้อความ หรือเครื่องหมายหลายรายปรากฏอยู่ในโครงป้ายเดียวกัน  
หากสามารถแยกส่วนของพื้นที่ป้ายออกจากกันได้ ให้เจ้าของช่ือ ข้อความ หรือเครื่องหมายแต่ละรายมีหน้าที่
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หากไม่สามารถแยกส่วนของพื้นที่ป้ายออกจากกันได้ ให้เจ้าของโครงป้ายนั้น  
มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย” 

      มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
     “มาตรา 14 เจ้าของป้ายผู้ใด 

(1) ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม 
 (2) ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ ตัวเลข และเครื่องหมาย 
อย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว 
    (3) เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ ตัวเลข หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้ 
เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน 
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   ให้เจ้าของป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่ วันเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อความ ภาพ ตัวเลข  
หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      “มาตรา 14 ทวิ ป้ายตามมาตรา 14 (1) ให้เสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 
     ป้ายตามมาตรา 14 (2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะปีที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย 
     ป้ายตามมาตรา 14 (3) ให้เสียภาษีตาม (5) ของบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ถ้าเป็นป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ ภาพ ตัวเลข และเครื่องหมายทั้งหมดให้เสียภาษีป้ายตามมาตรา 7” 

มาตรา 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 15/1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   
     “มาตรา 15/1 กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามมาตรา 12  
เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาเห็นเป็นการสมควร จะให้ขยายกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็น  
แก่กรณีก็ได้ 
      กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามมาตรา 12 เมื่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นการสมควร จะขยายกำหนดเวลานั้นออกไปเป็นการทั่วไปตามความจำเป็น  
แก่กรณีก็ได้” 

มาตรา 11 ให้ยกเลิกความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน     
     “มาตรา 19 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ได้  
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไว้ หรือ ณ สถานที่อื่นใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และให้ถือว่าวันที่ชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันชำระภาษีป้าย 
     การชำระภาษีป้ายจะกระทำโดยวิธีการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่สั่งจ่ายเงิน
ให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งโดยวิธี
อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแทนการชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ และให้ ถือว่าวันที่ได้ทำการส่ง
ดังกล่าวเป็นวันชำระภาษีป้าย 
       เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการชำระภาษี ผู้เสียภาษีอาจชำระภาษีโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการชำระผ่านธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใด” 

มาตรา 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   
     “มาตรา 20/1 การลดภาษีป้ายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบ  
ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย” 

      มาตรา 13 ให้ยกเลิกความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      “มาตรา 24 ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรเสียผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน 
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    การขอรับเงินคืน ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่เสียภาษีป้าย ในการนี้ให้ผู้ยื่นคำร้องส่งเอกสาร หลักฐานหรือคำช้ีแจงใด ๆ ประกอบคำร้องด้วย 

เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิได้รับเงินคืน 
ให้สั่งคืนเงินให้โดยเร็ว และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   
ถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การกระทำใด ๆ เพื่อให้เสียภาษีป้ายน้อยลงกว่าที่ได้เสยีไปแล้ว ให้มีผลเมื่อเริม่ต้นปีภาษีป้าย” 

มาตรา 14 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   
 “มาตรา 24/1 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน การส่งหนังสือต่าง ๆ ตามมาตรา 11  
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามมาตรา 12 และมาตรา 14 การแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องเพื่อมาขอรับเงินคืน 
ตามมาตรา 24 วรรคสาม การยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๐ การแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๒  
และการแจ้งให้ผู้อุทธรณ์เพื่อมาขอรับเงินคืนตามมาตรา 33 ทวิ อาจดำเนินการโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือด้วยวิธีอื่นใดได้ โดยให้ผู้บริหารท้องถ่ินจัดทำเป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานหรือที่ทำการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ประชาชน” 

มาตรา 15 ให้ยกเลิกความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “มาตรา 25 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณี  
และอัตราดังต่อไปนี้ 
          (1) ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบ  
ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นน้ันให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย        
     (2) ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไมถู่กต้อง ทำให้จำนวนเงนิที่จะต้องเสยีภาษีปา้ยลดน้อยลง 
ให้ เสี ยเงิน เพิ่ มร้อยละสิบของภาษีป้ ายที่ ประเมิ นเพิ่ ม เติม  เว้นแต่ กรณี ที่ เจ้ าของป้ ายได้ มาขอแก้ ไข 
แบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 
    (3) ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงิน 
ที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องเสีย และไม่ให้นำ
เงินเพิ่มตาม (1) และ (2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามอนุมาตราน้ีด้วย” 

มาตรา 16 ให้ยกเลิกความในมาตรา 33 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนนี้ 

“มาตรา 33 ทวิ ในกรณีที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ถึงที่สุดให้คืนเงินค่าภาษีป้ายให้แก่ผู้อุทธรณ์  
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้เงินนั้นตกเป็น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

      มาตรา ๑7 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      “มาตรา 35 ผู้ใดไม่ขออนุญาตติดตั้งป้ายตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง หรือจงใจไม่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้ายตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท” 
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มาตรา ๑8 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓5 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
      “มาตรา 35 ทวิ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง  
ต้องระวางโทษปรับวันละหนึ่งร้อยบาทเรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำผิด” 

มาตรา 19 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และให้
ใช้บัญชีอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้แทน 
       “(1)  ป้ายที่มีอักษรไทย หรือตัวเลขล้วน 
           (ก) ป้ายที่มีข้อความ หรือตัวเลขที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความหรือตัวเลขได้ ให้คิดอัตรา  
50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
            (ข) ป้ายที่นอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 25 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
  (2)  ป้ายอื่นนอกจาก (1)   
             (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย ตัวเลข หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนข้อความ 
เครื่องหมาย ตัวเลข หรือภาพได้ ให้คิดอัตรา 400 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  
              (ข) ป้ายที่นอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 200 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร  
      (3) ป้ ายที่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14 (3)  ให้ คิดอัตราตาม (1) หรือ (2)  
แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มข้ึน 
       (4)  พื้นที่ของป้ายไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือลักษณะอย่างไร ให้คำนวณ ดังนี้ 
            (ก) ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้ให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดของ
ขอบเขตป้ายเป็นตารางเซนติเมตร 
            (ข) ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้ ให้ถือ ว่าตัวอักษร ภาพ ตัวเลข หรือเครื่องหมาย 
ที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสำหรับกำหนดส่วนกว้างที่สุดและยาวที่สุด แล้วคำนวณตาม (ก) 
       (5)  ป้ายตาม (1) หรือ (2) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว 
            (ก) ถ้ามีเศษเกินกึ่งหนึ่งของห้าร้อยตารางเซนติเมตร ให้นับเป็นห้ารอ้ยตารางเซนติเมตร 
ถ้าไม่เกินกึ่งหนึ่ง ให้ปัดทิ้ง 
            (ข) ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 
 (ค) ถ้าภาษีป้ายที่คำนวณได้เป็นเศษสตางค์ ให้ปัดเศษข้ึนเป็นจำนวนเต็มบาท” 

 มาตรา 20 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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