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บันทกึควำมเป็นมำหลกักำรและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
เร่ือง  กำรจัดเกบ็ภำษป้ีำย พ.ศ. 2553 

ควำมเป็นมำ 
  เน่ืองจากสถานท่ีประกอบการคา้ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  มีอตัราการเพิ่มมากข้ึน
ในแต่ละปี  ส่งผลใหจ้  านวนของป้ายท่ีแสดงช่ือ  ยีห่้อ  หรือเคร่ืองหมายการคา้เพิ่มมากข้ึน  ตามสถานประกอบการคา้
ดงักล่าวขา้งตน้ 

หลกักำร 
  ใหมี้ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล……สระ………..วา่ดว้ยการจดัเก็บภาษีป้าย 

เหตุผล 
  อาศยัอ านาจตามความแห่งพระราชบญัญติัภาษีป้าย พ.ศ. 2510  และแกไ้ขเพิ่มเติม 

 ( ฉบบัท่ี  2 )  พ.ศ. 2534  เพื่อก าหนดค่าภาษีท่ีจะจดัเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืน  ตามพระราชบญัญติัภาษีป้าย
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 
เร่ือง  จัดเกบ็ภำษป้ีำย พ.ศ. 2553 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลวา่ดว้ยการก าหนดแนวทางในการจดัเก็บ
ภาษีป้าย   ในรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 
  อาศยัอ านาจตามความแห่งพระราชบญัญติัภาษีป้าย  พ.ศ. 2510  และแกไ้ขเพิ่มเติม  ( ฉบบัท่ี  2 )   พ.ศ. 
2534  และอาศยัอ านาจตามความมาตรา  71  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  

แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  5  พ.ศ. 2546   องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  จึงออกขอ้บญัญติัเพื่อปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ี  
ก าหนดค่าภาษีท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ   ไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
องคก์ารบริหารส่วน  ต าบลสระ  และนายอ าเภอเชียงม่วน   จึงตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระไว ้ 
ดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ 1.  ข้อบัญญตัินีเ้รียกว่ำ  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  เร่ือง  การจดัเก็บภาษีป้าย 
  ข้อ 2.   ข้อบัญญตัิต ำบลนี้  ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดป้ระกาศไวโ้ดย
เปิดเผย  ณ  ส านกังานท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ และท่ีท าการก านนั ผูใ้หญ่บา้น   แลว้เจ็ดวนั 
  บททัว่ไปของขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ี 
  ข้อ 3. หมวดที ่1 บททัว่ไป 

  “ป้ำย”  หมายความวา่  ป้ายแสดงช่ือ ยีห่อ้ หรือเคร่ืองหมายการคา้ หรือโฆษณาหรือกิจการอ่ืน  เพื่อ
ทราบไดไ้ม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใด ๆ ดว้ยตวัอกัษรภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึกหรือท าให้
ปรากฏดว้ยวธีิอ่ืน ๆ  
  “รำชกำรส่วนท้องถิ่น”  หมายความวา่  เทศบาล  สุขาภิบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 
  “เขตรำชกำรส่วนท้องถิ่น”  หมายความวา่  
  ( 1 )  เขตเทศบาล 

  ( 2 )  เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ( 3 )  เขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ( 4 )  เขตกรุงเทพมหานคร 
  ( 5 )  เขตเมืองพทัยา 

( 6 )  เขตองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหเ้ป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

  “ผู้บริหำรท้องถิ่น”  หมายความวา่   
  ( 1 )  นายกเทศมนตรี  ส าหรับในเขตเทศบาล 

  ( 2 )  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ( 3 )  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ( 4 )  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 



  ( 5 )   ปลดัเมืองพทัยา  ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
( 6 )  หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหเ้ป็น
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ส าหรับในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

  “ปี”  หมายความวา่  ปีปฏิทิน 
  “รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
  มำตรำ  7 ใหเ้จา้ของป้ายมีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียภาษีเป็นรายปี  ยกเวน้ป้ายท่ีเร่ิมติดตั้งหรือ
แสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย  ตั้งแต่วนัเร่ิมติดตั้งหรือแสดงจนถึงวนัส้ินปี  และใหคิ้ดภาษีป้ายเป็นรายงวด  งวดละสาม
เดือนของปีโดยเร่ิมเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดท่ีติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดทา้ยของปี  ทั้งน้ี  ตามอตัราท่ีก าหนดในกฏกระทรวง
ซ่ึงตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ี 
  การค านวณพื้นท่ีภาษีป้าย  ใหค้  านวณตามบญัชีอตัราภาษีป้าย  ตามเอกสารแนบทา้ยอตัราค่าภาษี 
  ป้ายท่ีติดตั้งบนอสังหาริมทรัพยข์องบุคคลอ่ืน  และมีพื้นท่ีเกินสองตารางเมตร  ตอ้งมีช่ือและท่ีอยูข่อง
เจา้ของป้ายเป็นตวัอกัษรไทยท่ีชดัเจนท่ีมุมขวาดา้นล่างของป้าย  และใหข้อ้ความดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ภาษีป้ายตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฏกระทรวง 
  มำตรำ  8  เจา้ของป้ายไม่ตอ้งเสียภาษีป้ายส าหรับป้ายดงัต่อไปน้ี 
  ( 1 )  ป้ายท่ีแสดงไว ้ ณ  โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้นเพื่อโฆษณามหรสพ 
  ( 2 )  ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้สินคา้หรือส่ิงท่ีห่อหุม้หรือบรรจุสินคา้ 
  ( 3 )  ป้ายท่ีแสดงไวใ้นบริเวณงานท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังคราว 
  ( 4 )  ป้ายท่ีแสดงไวท่ี้คนหรือสัตว ์

  ( 5 )  ป้ายท่ีแสดงไวภ้ายในอาคารท่ีใชป้ระกอบการคา้  หรือประกอบกิจการอ่ืนภายในอาคารซ่ึงเป็นท่ี
รโหฐาน  ทั้งน้ี  เพื่อหารายได ้ และแต่ละป้ายมีพื้นท่ีไม่เกินก าหนดในกฏกระทรวง  แต่ไม่รวมถึงป้าย 
ตามกฏหมายวา่ดว้ยทะเบียนพาณิชย ์
( 6 )  ป้ายของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฏระเบียบบริหาร
ส่วนราชการแผน่ดิน 

  ( 7 )  ป้ายขององคก์ร  ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฏหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาล  หรือ 
  ตามกฏหมายวา่ดว้ยนั้น ๆ และหน่วยงานท่ีน ารายไดส่้งรัฐ 
  ( 8 )  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  และบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ( 9 )  ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฏหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน  หรือสถาบนัอุดมศึกษา 
  เอกชน  ตามกฏหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ท่ีแสดงไว ้ ณ  อาคารหรือบริเวณ 
  ของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้น 
  (10)  ป้ายของผูป้ระกอบการการเกษตร  ซ่ึงคา้ผลผลิตอนัเกิดจากการเกษตรของตน 

(11) ป้ายของวดั  หรือผูด้  าเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา  หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ 
(12) ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ 
(13) ป้ายตามท่ีก าหนดในกฏกระทรวง 



  มำตรำ  9   ภาษีป้ายท่ีเก็บในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใด  ใหเ้ป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  มำตรำ 10 ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏบติัการตามพระราชบญัญตัน้ี 
  มำตรำ 11  การส่งค าสั่งเป็นหนงัสือ  หนงัสือแจง้การประเมิน  หรือหนงัสืออ่ืนใหแ้ก่บุคคลใด  ให้
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
   (1 )  ใหส่้งในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก  หรือเวลาท าการของผูรั้บ 

   (2 )  ใหส่้ง สถานการคา้  สถานประกอบกิจการ  หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บ  โดยจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนได ้
  ถา้ไม่พบผูรั้บ  ณ  สถานการคา้  สถานประกอบกิจการ  หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูรั้บใหส่้งแก่ผูบ้รรลุนิติ
ภาวะแลว้  ซ่ึงอยูห่รือท างาน  ณ  สถานการคา้  สถานประกอบกิจการ  หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้น 
  ถา้ไม่สามารถจะส่งตามวธีิดงักล่าวได ้ ใหปิ้ดหนงัสือนั้นไวใ้นท่ีเห็นไดง่้าย  ณ  สถานการคา้  สถาน
ประกอบกิจการ  หรือท่ีอยูอ่าศยัของผูน้ั้น  หรือลงประกาศแจง้ความในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ยสองฉบบั  เม่ือได้
ปฏิบติัตามวธีินั้นแลว้  และเวลาไดล่้วงพน้ไปไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัท่ีปฏิบติัการ  ใหถื้อวา่บุคคลนั้นไดรั้บหนงัสือ
นั้นแลว้ 
  ข้อ 4. หมวดที ่2 กำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย 
  มำตรำ 12  ใหเ้จา้ของป้ายซ่ึงตอ้งเสียภาษีป้าย  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวธีิการท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนดภายในเดือนมีนาคมของปี   หลกัฐานท่ีใชใ้นการประกอบการเสียภาษีป้าย 

1. กรณีป้ายท่ีติดตั้งใหม่  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีติดตั้งใหม่ไดแ้ก่ 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- หนงัสือรับรองหุน้ส่วนบริษทั 
- ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านท าป้าย 

2.  กรณีป้ายรายเก่า  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีเคยยืน่แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายไวแ้ลว้  ควรน า
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายคร้ังก่อนมาแสดงดว้ย 

  มำตรำ  13   ถา้เจา้ของป้ายตาย  เป็นผูไ้ม่อยู ่ เป็นคนสาปสูญ  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเป็นคน
เสมือนไร้ความสามารถ  ให้ผูจ้ดัการมรดก  ผูค้รอบครองทรัพยม์รดกไม่วา่จะเป็นทายาทหรือผูอ่ื้น  ผูจ้ดัการทรัพยสิ์น  ผู ้
อนุบาลหรือผูพ้ิทกัษ ์ แลว้แต่กรณี  มีหนา้ท่ีปฏิบติัการตามมาตรา  12  แทนเจา้ของป้าย 

  มำตรำ  14   เจา้ของป้ายผูใ้ด 
  ( 1 )  ติดตั้งหรือแสดงป้ายอนัตอ้งเสียภาษีภายหลงัเดือนมีนาคม 

  ( 2 )  ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  และมีพื้นท่ี  ขอ้ความ  ภาพ  และเคร่ืองหมายอยา่งเดียวกบั
ป้ายเดิมท่ีไดเ้สียภาษีป้ายแลว้ 
  ( 3 )  เปล่ียนแปลงแกไ้ขพื้นท่ีป้าย  ขอ้ความ  ภาพ  หรือเคร่ืองหมายบางส่วนในป้ายท่ีไดเ้สียภาษีป้าย
แลว้  อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเสียภาษีป้ายเพิ่มข้ึน 



  ใหเ้จา้ของป้ายตาม ( 1 ) ( 2 ) หรือ ( 3 )  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีภายในสิบ
หา้วนันบัแต่วนัท่ีติดตั้งหรือแสดงป้าย  หรือนบัแต่วนัเปล่ียนแปลง  แกไ้ขขอ้ความ  ภาพ  หรือเคร่ืองหมายในป้ายเดิม  
แลว้แต่กรณี 
  มำตรำ  14  ทว ิ  ป้ายตามมาตรา  14 (1)  ใหเ้สียภาษีป้ายตามมาตรา  7 
  ป้ายตามมาตรา  14  ( 2 )  ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเฉพาะปีท่ีติดตั้งหรือแสดงป้าย 

  ป้ายตามมาตรา  14  ( 3 )  ให้เสียภาษีตาม ( 5 )  ของบญัชีอตัราภาษีป้ายทา้ยพระราชบญัญติัน้ี  ถา้เป็น
ป้ายเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ความ  ภาพ  และเคร่ืองหมายทั้งหมดใหเ้สียภาษีป้ายตามมาตรา  7 

  มำตรำ  15   ใหเ้จา้ของป้ายหรือผูซ่ึ้งเจา้ของป้ายมอบหมายยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังาน
เจา้หนา้ท่ี  ณ  สถานท่ีดงัต่อไปน้ี 
  ( 1 )  ส านกังานหรือท่ีวา่การของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีป้ายนั้นติดตั้ง  หรือแสดงอยูใ่นเขตราชการส่วน
ทอ้งถ่ินนั้น 
  ( 2 )  ส านกังานหรือท่ีวา่การของส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงการจดทะเบียนยานพาหนะไดก้ระท าใน
ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
  ( 3 )  สถานท่ีอ่ืนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินก าหนด  โดยประกาศหรือโฆษณาใหท้ราบเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่
สามสิบวนันบัแต่วนัประกาศหรือโฆษณา 

  มำตรำ  16  ในกรณีท่ีมีการโอนป้าย  ใหผู้รั้บโอนแจง้การรับโอนเป็นหนงัสือต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัรับโอน 

  ข้อ 5.  หมวดที ่3 กำรประเมินภำษีป้ำยและกำรช ำระภำษีป้ำย 

    มำตรำ  17  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีประเมินภาษีป้ายตามหลกัเกณฑก์ารค านวณภาษีป้ายท่ีก าหนดไวใ้น
บญัชีอตัราภาษีป้าย ( 6 ) และ ( 7 )  ทา้ยพระราชบญัญติัน้ี  และตามอตัราภาษีป้ายท่ีก าหนดในกฏกระทรวงแลว้แจง้การ
ประเมินเป็นหนงัสือไปยงัเจา้ของป้าย 

  มำตรำ  18    ในกรณีท่ีปรากฏแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีวา่ไม่มีผูย้ืน่แบบแสดงรายการส าหรับภาษีป้ายใด  
เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่อาจหาตวัเจา้ของป้ายนั้นได ้ ใหถื้อวา่ผูค้รอบครองป้ายนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย  ถา้ไม่อาจ
หาตวัผูค้รอบครองป้ายนั้นได ้ ใหถื้อวา่เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร  หรือท่ีดินท่ีป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยูเ่ป็นผูมี้
หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายตามล าดบั  และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมินภาษีป้ายเป็นหนงัสือปยงับุคคลดงักล่าว 

  มำตรำ  19  ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย  ช าระภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ณ  สถานท่ีท่ีไดย้ืน่แบบ
แสดงรายการภาษีป้ายไว ้ หรือ ณ  สถานท่ีอ่ืนใดท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนด  ทั้งน้ี  ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้การประเมิน  และใหถื้อวา่วนัท่ีช าระภาษีต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นวนัช าระภาษีป้าย 

  การช าระภาษีป้ายจะกระท าโดยวธีิการส่งธนาณติัหรือตัว๋แลกเงินของธนาคาร  ท่ีสั่งจ่ายเงินใหแ้ก่
ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง  ไปยงัสถานท่ีตามวรรคหน่ึง  โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  หรือส่งโดยวธีิอ่ืนตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดแทนการช าระต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีก็ได ้ และใหถื้อวา่วนัท่ีไดท้  าการส่งดงักล่าวเป็นวนัช าระ
ภาษีป้าย 



  มำตรำ  19  ทว ิ ถา้ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระมีจ านวนตั้งแต่สามพนับาทข้ึนไป  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายจะขอ
ผอ่นช าระเป็นสามงวด  งวดละเท่า ๆ  กนั  ก็ได ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือใหพ้นกังานเจส้หนา้ท่ีทราบก่อนครบ
ก าหนดเวลาช าระภาษีตามมาตรา  19  วรรคหน่ึง 

  การผอ่นช าระภาษีตามวรรคหน่ึง  ใหช้ าระงวดท่ีหน่ึงก่อนครบก าหนดเวลาช าระภาษี  ตามมาตรา  19  
วรรคหน่ึง  งวดท่ีสองภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีหน่ึง  และงวดท่ีสามภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนั
สุดทา้ยท่ีตอ้งช าระงวดท่ีสอง 

  ถา้ผูข้อผอ่นช าระภาษีไม่ช าระภาษีป้ายงวดหน่ึงงวดใดภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหห้มดสิทธิท่ี
จะขอผอ่นช าระภาษี  และให้น ามาตรา 25 ( 3 )  มาใชบ้งัคบัส าหรับงวดท่ียงัมิไดช้ าระ 

  มำตรำ  19  ตรี   ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้าย  แสดงหลกัฐานการเสียภาษีป้ายไว ้ ณ  ท่ีเปิดเผยในสถานท่ี
ประกอบการคา้หรือประกอบกิจการ 

  มำตรำ  20  ภาษีป้ายจ านวนใดท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดแ้จง้การประเมินแลว้  ถา้มิไดช้ าระภายในเวลาท่ี
ก าหนดใหถื้อเป็นภาษีป้ายคา้งช าระ 

  มำตรำ  21    ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหย้ดึหรืออายดัและขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์บของผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ  เพื่อน าเงินมาช าระค่าภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียม  และค่าใชจ่้ายโดยมิตอ้ง
ขอใหศ้าลสั่งหรือออกหมายยดึ  ทั้งน้ี  ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

  การยดึทรัพยสิ์นจะกระท าไดต่้อเม่ือไดส่้งค าเตือนเป็นหนงัสือใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายช าระภาษีป้ายท่ี
คา้งช าระภายในก าหนดไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัท่ีรับหนงัสือนั้น 

  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  จะกระท ามิไดใ้นระหวา่งระยะเวลาอุทธรณ์  ตามมาตรา  30  มาตรา  32  
หรือมาตรา  33  เวน้แต่ทรัพยสิ์นนั้นจะเป็นของเสียง่าย 

  วธีิการยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  เพื่อใหไ้ดรั้บภาษีป้ายท่ีคา้งช าระ  ใหน้ าวธีิการใน
ประมวลกฏหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มำตรำ  22   เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ใหห้กัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการยดึ  อายดั  หรือขาย
ทอดตลาด  เหลือเท่าใดใหช้ าระเป็นค่าภาษีป้าย  ถา้ยงัมีเงินเหลืออยูอี่กใหคื้นแก่เจา้ของทรัพยสิ์นนั้น 

มำตรำ  23  เม่ือไดมี้การยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นไวต้ามมาตรา  21  วรรคหน่ึงแลว้  ถา้ไดมี้การช าระภาษี
ป้ายท่ีคา้งช าระ  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการยดึ  หรืออายดัทรัพยสิ์นโดยครบถว้นก่อนการขายทอดตลาดให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  หรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายสั่งถอนการยดึหรืออายดันั้น 

มำตรำ  24  ผูใ้ดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสีย  หรือเสียเกินกวา่ท่ีควรตอ้งเสีย  ผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บ 

เงินคืน 

 



การขอรับเงินคืน  ใหย้ืน่ค  าร้องต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย  ภายในหน่ึงปีนบั
แต่วนัท่ีเสียภาษีป้าย  ในการน้ีใหผู้ย้ืน่ค  าร้องส่งเอกสารหลกัฐานหรือค าช้ีแจงใด ๆ ประกอบค าร้องดว้ย 

เม่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย  เห็นวา่ผูย้ืน่ค  าร้องสิทธิไดรั้บเงินคืนใหส่้งคืนเงิน
โดยเร็ว  และแจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าร้องทราบเพื่อขอรับเงินคืนภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

การกระท าใด ๆ เพื่อให้เสียภาษีป้ายนอ้ยลงกวา่ท่ีไดเ้สียไปแลว้ใหมี้ผลเม่ือเร่ิมตน้ปีภาษีป้าย 

ข้อ 6.  หมวดที ่ 4  เงินเพิม่   

มำตรำ  25   ใหผู้มี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายเสียเงินเพิ่ม  นอกจากเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้ายในกรณีและอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 

( 1 )  ไม่ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจ านวนเงินท่ีตอ้ง
เสียภาษีป้าย  เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  ก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะไดแ้จง้ใหท้ราบถึง
การละเวน้นั้น  ใหเ้สียเงินเพิ่มร้อยละหา้ของจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียภาษีป้าย 

( 2 )  ยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง  ท าให้จ  านวนเงินท่ีจะตอ้งเสียภาษีป้ายลดนอ้ยลงให้
เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีท่ีประเมินเพิ่มเติม  เวน้แต่กรณีท่ีเจา้ของป้ายไดม้าขอแกไ้ขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้
ถูกตอ้ง  ก่อนท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การประเมิน 

( 3 )  ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาท่ีก าหนด  ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินท่ีตอ้ง
เสียภาษีป้าย  เศษของเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงเดือน  ทั้งน้ีไม่ใหน้ าเงินเพิ่มเติม (1 ) และ ( 2 )  มาค านวณ  เป็นเงินเพิ่มตาม
อนุมาตราน้ีดว้ย 

มำตรำ  26  เงินเพิ่มตามมาตรา  25  ใหถื้อวา่เป็นภาษีป้าย 

ข้อ 7.  หมวดที ่5  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

มำตรำ  27    ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1) เขา้ไปในสถานท่ีประกอบการคา้  หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายไดข้องผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี
ป้ายหรือบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัสถานท่ีดงักล่าว  หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บภาษีป้าย  ในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์น
และพระอาทิตยต์ก  หรือในเวลาท าการ  เพื่อตรวจสอบวา่ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายไดป้ฏิบติัการถูกตอ้งตามพระราชบญัญติั
น้ีหรือไม่ 

( 2 ) ออกค าสั่งเป็นหนงัสือ  เรียกผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายมาใหถ้อ้ยค า  หรือใหส่้งบญัชีหรือเอกสาร
เก่ียวกบัภาษีป้าย  มาตรวจสอบภายในก าหนดเวลาอนัสมควร 

มำตรำ  28  ในการปฏิบติัการตามหนา้ท่ี  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงบตัรประจ าตวัเม่ือบุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้ง
ร้องขอ 



มำตรำ  29  เม่ือปรากฏวา่เจา้ของป้ายมิไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีป้าย  หรือยืน่แบบแสดงรายการภาษี
ป้ายโดยไม่ถูกตอ้ง  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจแจง้การประเมินยอ้นหลงัไดไ้ม่เกินห้าปีนบัแต่วนัท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี
แจง้การประเมิน 

ข้อ 8. หมวดที ่ 6 กำรอุทธรณ์ 

  มำตรำ  30  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายท่ีไดรั้บแจง้การประเมินภาษีป้าย  แลว้เห็นวา่การประเมินนั้นไม่ถูกตอ้งมี
สิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้การประเมิน 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ใหย้ืน่ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหทุ้เลาการช าระภาษีป้าย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

มำตรำ  31  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายอาจมี
หนงัสือเรียกผูอุ้ทธรณ์มาให้ถอ้ยค าเพิ่มเติม  หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งมาเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

ถา้ผูอุ้ทธรณ์ไม่ยืน่อุทธรณ์ภายในสามสิบวนัตามมาตรา  30  วรรคหน่ึง  ไม่ปฏิบติัตามหนงัสือเรียก  ไม่
ยนิยอมใหถ้อ้ยค า  หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่มีเหตุอนัสมควร  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน
มอบหมายมีอ านาจยกอุทธรณ์นั้นเสียได ้

มำตรำ  32  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายวนิิจฉยัอุทธรณ์ให้เสร็จภายในหกสิบวนั
นบัแต่เจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดท้  าการประเมินโดยเร็ว 

มำตรำ  33  ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉยัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  หรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย  
โดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในสามสิมบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวินิจฉยัอุทธรณ์  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการอุทธรณ์  
ตามมาตรา  31  วรรคสอง 

การฟ้องคดีตามวรรคหน่ึง  จะกระท าไดต่้อเม่ือไดป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา30  แลว้ 

มำตรำ  33  ทว ิ ในกรณีท่ีมีค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ถึงท่ีสุดแลว้  ใหคื้นเงินค่าภาษีป้ายใหแ้ก่ผูอุ้ทธรณ์  ให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย  แจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบโดยเร็วเพื่อมาขอรับเงินคืนภายในหน่ึงปีนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

ข้อ 9. หมวดที ่ 7 บทก ำหนดโทษ 

มำตรำ  34  ผูใ้ดโดยรู้อยูแ่ลว้หรือโดยจงใจแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ  ใหถ้อ้ยค าเท็จ  ตอบค าถามดว้ยถอ้ยค า
อนัเป็นเทจ็  หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มาแสดงเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีป้าย  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือ
ปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงหา้หม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มำตรำ  35  ผูใ้ดจงใจไม่ยืน่แบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย  ตอ้งระวางโทษ ปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงหา้ 

หม่ืนบาท    



มำตรำ  35  ทว ิผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  7  วรรคสาม ตอ้งระวางโทษปรับวนัละหน่ึงร้อยบาทเรียงรายวนั
ตลอดระยะเวลาท่ีกระท าความผดิ 

มำตรำ  36  ผูใ้ดไม่แจง้การรับโอนป้ายตามมาตรา 16 หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายตามมาตรา 19 ตรี  
ตอ้งระวางโทษ ปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท  

มำตรำ  37  ผูใ้ดขดัขวางการปฏิบติัการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 27 ( 1 )  หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงสั่งตามมาตรา 27 ( 2 )   ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับตั้งแต่หน่ึงพนับาทถึง
สองหม่ืนบาท   หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มำตรำ  38  ในกรณีผูก้ระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี  ถา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
มอบหมายเห็นวา่เป็นความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว  หรือมีโทษจ าคุก  หรือปรับและโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  ให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ านาจเปรียบเทียบสถานเดียวไดใ้นกรณี  ดงัต่อไปน้ี 

( 1 )  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหผู้ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครหรือผูซ่ึ้งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย  เป็นผูมี้อ านาจเปรียบเทียบ 

( 2 )  ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนยกเวน้เขตกรุงเทพมหานคร  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินมอบหมายของแต่ละเขต  เป็นผูมี้อ  านาจเปรียบเทียบ 

เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระเงินค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีมีการเปรียบเทียบใหถื้อวา่
คดีเลิกกนัตามประมวลกฏหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยนิยอมตามท่ีเปรียบเทียบ  หรือเม่ือยนิยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในก าหนดเวลาดงักล่าว
ใหด้ าเนินคดีต่อไป 

มำตรำ  39  เงินค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ี  ใหเ้ป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

มำตรำ  39  ทว ิ ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผดิซ่ึงตอ้งรับโทษตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นนิติบุคคล  กรรมการ
ผูจ้ดัการ    ผูจ้ดัการ  หรือผูแ้ทนของนิติบุคคลนั้นตอ้งรับโทษตามท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ ดว้ย  เวน้แต่จะ
พิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมในการกระท าความผดิของนิติบุคคลนั้น 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัต าบลน้ี  และใหมี้อ านาจออก
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติัต าบลน้ี 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี        เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.2552 

     

( ลงช่ือ ) 

           ( นายกอ้งเกียรติ  ไชยลงักา  ) 

     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 



บัญชีอตัรำค่ำภำษีป้ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 

ต ำบลสระ  อ ำเภอเชียงม่วน  จังหวดัพะเยำ 

(   ต่อ 500  ตำรำงเซนติเมตร  ) 

ล ำดับที ่ ประเภทของป้ำย อตัรำค่ำภำษ ี

1 ป้ำยอกัษรไทยล้วน 3 

2 ป้ำยอกัษรไทยปนกบัอกัษรต่ำงประเทศหรือปนกบัภำพและ
เคร่ืองหมำยอ่ืน 

20 

3 ป้ำยดังต่อไปนี้ 

ก. ไม่มีอกัษรไทย 

ข. อกัษรไทยบำงส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต ่ำกว่ำอกัษร
ต่ำงประเทศ 

40 

4 ป้ำยทีเ่ปลี่ยนแปลงแก้ไขพืน้ทีป้่ำย  ข้อควำม  ภำพ  หรือ
เคร่ืองหมำยบำงส่วนในป้ำยได้เสียภำษีแล้วอนัเป็นเหตุให้ต้องเสีย
ภำษีป้ำยเพิม่ขึน้  ให้คิดอตัรำ ตำม 1)2 หรือ 3)  แล้วแต่กรณ ี 
และให้เสียเฉพำะเงินภำษีทีเ่พิม่ขึน้ 

  

5 ป้ำยใดเสียต ่ำกว่ำ  200  บำท  ให้เสีย  200  บำท  

 

- กำรค ำนวณภำษีป้ำย  ให้ค ำนวณโดยน ำพืน้ทีป้่ำยคูณด้วยอัตรำภำษีป้ำย  เช่นป้ำยทีต้่องเสียภำษีมีพืน้ที ่ 
1,000  ตำรำงเซนติเมตร  เป็นป้ำยประเภทที ่ 2  ป้ำยนี้เสียภำษีดังนี ้

10,000  หำร  500  คูณ  20  เท่ำกบั  400  บำท  ( 10,000/500x20=400 )  

                   

 

 

 

 

 

 
 



 
      ค ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ 

           ที ่              /2552 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพจิำรณำผู้มีอ ำนำจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญตัิท้องถิ่น 

 

อาศยัอ านาจตามความแห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ 
แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2546  มาตรา 67(2)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล  การรักษาความสะอาดถนน ทางน ้า ทางเดิน ท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และ มาตรา 
71 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ  จึงออกขอ้บญัญติั  เพื่อปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ี  ก าหนดค่าธรรมเนียม 
ท่ีจะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนและอาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   

มาตรา 20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา 63 และมาตรา 65  และขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย   
วา่ดว้ยการเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2547  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบปรับผูล้ะเมิดขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี 

1.  นายกอ้งเกียรติ   ไชยลงักา ต าแหน่ง  นายก อบต.สระ  ประธานกรรมการ 

2.  นายเขียนทอง  สืบแสน  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.สระ  กรรมการ 
3.  นายอุดร    บา้นสระ  ต าแหน่ง  ประธานสภา อบต.สระ  กรรมการ 

4.  นายธนะพงษ ์ สืบจิตต ์  ต าแหน่ง  รองประธานสภา อบต.สระ กรรมการ 
5.  จ.ส.อ.ธงชยั    มูลศรี  ต าแหน่ง  ปลดั อบต.สระ   กรรมการ 

6.  นางงามจิตต ์  สมจิตต ์  ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ อบต.สระ กรรมการ 
7.  นายคมสัน  ยนืยงั  ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนการคลงั อบต.สระ กรรมการ/เลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการยดึถือระเบียบ  ขอ้บงัคบัของกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการเปรียบเทียบและการ
สอบสวนคดีละเมิดขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2547  โดยเคร่งครัด  หากมีปัญหาในทางปฏิบติัใหร้ายงานนายกองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลสระ  เพื่อประสานพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครองต่อไป 

  ทั้งน้ีตั้งแต่   วนัท่ี         เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2552 

   สั่ง  ณ  วนัท่ี         เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2552 

     (ลงช่ือ) 
      ( นายกอ้งเกียรติ  ไชยลงักา ) 
                        นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ 



 
 


